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RESUMO 

 
As agências reguladoras, entes autárquicos com autonomia estendida, passaram a 
fazer parte de nosso dia-dia de forma crescente, tamanha a proliferação que têm 
experimentado, ocupando espaço nos mais variados setores da Administração 
Pública brasileira nos últimos seis anos. Tal circunstância traz uma questão de 
relevo, que diz respeito à independência desses entes reguladores, ao grau de 
autonomia necessário ao desempenho de suas atribuições. O presente estudo 
enfoca aspectos ligados de forma mediata ao instituto, como o fenômeno da 
globalização e a reforma do Estado, tendo por alvo o núcleo central do problema, 
que reside, de um lado, no fato de os modelos de regulação realizados no 
estrangeiro - com destaque ao norte-americano, principal paradigma das agências 
reguladoras nacionais - pressuporem o exercício da função reguladora com 
independência normativa e, de outro, nas limitações impostas pelo atual 
ordenamento jurídico brasileiro à normalização pela via administrativa. Para 
equacionar o problema, procura-se realçar os limites à competência normativa do 
Chefe Poder do Executivo, confrontada com a atribuída aos entes reguladores. 
Justifica-se em face de a atividade de produção normativa de cunho administrativo 
não ser realizada de forma exclusiva pelas agências, como no estrangeiro, havendo 
um exercício concorrente de tal competência entre as agências reguladoras e o 
Presidente. Conclui-se o trabalho descrevendo o perfil que se desenha para as 
agências reguladoras brasileiras, em razão das peculiaridades impostas pelo 
ordenamento jurídico nacional. 
 
 
Palavras-chave: Administrativo; Agências Reguladoras; limites legais; independência 
normativa; função reguladora. 



ABSTRACT 

 
The regulatory agencies, autonomous government agencies possessing broadened 
administrative independence, have increasingly begun to take part into our day-to-
day reality, due to the proliferation of such entities, present in various sectors of 
Brazilian’s public administration over the past six years. Such circumstance brings 
along important matters related to the independence and to the level of autonomy 
needed for the developing of the agencies’ role. The present work focuses indirect 
aspects, such as the globalization and the restructuring of the State, always bearing 
in mind this research’s main goal, analyzing foreign concepts of regulation models 
that convey the idea that the regulatory function is related to rule-making 
independence – and here we bring the main example of such concept, the North 
American pattern being the main source of inspiration of our national regulatory 
agencies. Limitations imposed by Brazilian’s legal system for administrative rule-
making are also discussed. Revenue limits to rule-making either for the Executive 
Power’s Chief and also for regulatory entities are highlighted as to provide a 
comparison between the main aspects of this research. Such analysis justifies saying 
that rule-making activity cannot be done exclusively by the agencies as it is in foreign 
countries. This research is concluded by the description of a profile of Brazilian’s 
regulatory agencies, relating it to the peculiarities imposed by the national legal 
system. 
 
 
Keywords: Administrative; Regulatory Agencies; legal limits; rule-making 
independence; regulatory function. 
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INTRODUÇÃO 
 

As reformas estruturais 

 

A globalização e sua noção de formação de blocos econômicos, fundados 

na idéia de livre circulação de bens e serviços nos territórios ampliados, trouxe a 

necessidade de mudanças no tratamento jurídico de algumas atividades antes 

monopolizadas, bem como forçou a sociedade a repensar a função, a estrutura e os 

custos dos Estados, “especialmente à luz dos princípios da subsidiariedade e da 

eficiência” (SOUTO, 2002, p. 1). 

Em conseqüência, a reforma do Estado destacada na agenda política 

nacional e internacional recente tem, no Brasil, incidido tanto nas estruturas 

burocráticas da administração pública direta, quanto no setor produtivo.  

Do ponto de vista de suas causas, segundo Eurico de Andrade Azevedo, no 

Brasil, a principal é a política intervencionista - em contraposição ao Estado liberal – 

que teve como conseqüência o crescimento desmesurado do aparelho 

administrativo estatal, com a proliferação de empresas públicas e sociedades de 

economia mista e suas subsidiárias e o esgotamento da capacidade de investimento 

do setor público, o que ocasionou a deterioração dos serviços públicos em geral. 

Tais circunstâncias, aliadas à pressão dos credores internacionais, levaram a uma 

revisão da posição estratégica do Estado na economia, com a gradual transferência 

à iniciativa privada tanto das atividades outrora monopolizadas como da execução 

de serviços públicos (1998, p. 141). 

Quanto à função reguladora,1 o aprimoramento do seu exercício por ente 

estatal, em razão da transferência de atividades e serviços à iniciativa privada, é 

                                                           
1  ”A regulação (estatal) é uma função por força da qual a autoridade administrativa intervém nas 

decisões econômicas privadas, por meio de atos gerais, individuais ordinatórios e decisórios, com 



salientado como de crescente relevância, na medida em que o Estado se afasta das 

atividades econômicas. A necessidade desse poder regulador é realçada naquelas 

atividades, sobretudo quando o Estado deixa de exercitá-las diretamente, passando 

seu exercício às empresas (CAVALCANTI, 2000, p. 253). 

A transição da economia centrada na forte presença do Estado, de caráter 

monopolista, necessita de uma transição gradual para um modelo calcado na 

competição, sob pena de comprometer a chegada ao livre mercado, sendo relevante 

o papel da regulação como promotora dessa passagem. Ela, não obstante seja 

identificada mais como fenômeno econômico, comporta tratamento jurídico, sendo 

que a disciplina jurídica voltada ao seu estudo é o Direito Administrativo (SOUTO, 

2002, p. 3). 

 

As agências reguladoras no contexto das mudanças: o problema e a 
importância do tema 

 

Um dos elementos chave do processo de alterações estruturais em curso no Brasil, as 

agências reguladoras, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “constituem novidade no direito 

brasileiro, introduzida para assumir o papel que, na concessão, era antes desempenhado pela própria 

Administração Pública Direta, na qualidade do poder concedente; o mesmo papel é assumido na 

permissão e na autorização” (1999, p. 130). 

Acrescente-se que tal papel era também desempenhado por entes da Administração 

Pública Indireta, como, por exemplo, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER,2 

                                                                                                                                                                                     
vistas ao atendimento dos interesses relevantes da coletividade, distinta da auto-regulação, que 
envolve o mesmo conjunto de atos aos quais os interessados voluntariamente aderem por 
convenção.” (SOUTO, 2002, p. 403)   

2  “– A política nacional de viação rodoviária se integra na política nacional dos transportes, cuja 
formulação compete ao Ministro dos Transportes, e compreende: [...] e) concessão, permissão e 
fiscalização do serviço de transporte coletivo de passageiros e de carga, nas estradas federais ou 
de ligação, interestaduais e internacionais. [...] Art. 1.º O Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem, entidade subordinada diretamente ao Ministro da Viação e Obras Públicas, é erigido em 
pessoa jurídica, com autonomia administrativa e financeira, e passa a reger-se pelas disposições 
do presente Decreto-lei. [...] Art. 2.º Ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem 
(D.N.E.R), atendidas as atribuições conferidas em lei ao Conselho Nacional de Transportes e ao 



entidade que teve suas competências assumidas pela recém criada Agência Nacional de Transportes 

Terrestres, instituída nos termos do artigo 21 da Lei n.º 10.233-2001 3. 

As agências reguladoras são entidades que têm sua origem no direito norte-americano, 

onde seu sentido é amplo, uma vez que naquele país a organização administrativa resume-se às 

agências 4. 

Questão de relevo desses novos entes que passaram a ser criados na quadra atual diz 

respeito à sua independência, ao grau de autonomia necessário ao desempenho de suas atribuições. 

A independência como premissa básica, necessária à atuação das agências reguladoras, é 

destacada em seus vários ângulos por Diogo de Figueiredo Moreira Neto, que assim a resume: 

independência política dos gestores, investidos de mandatos e com estabilidade nos cargos durante 

um termo fixo; independência técnica decisional, predominando as motivações apolíticas para seus 

atos;  independência normativa necessária para o exercício de competência reguladora dos setores 

de atividades de interesse público a seu cargo; e independência gerencial, orçamentária e financeira 

ampliada através de contratos de gestão celebrados com o respectivo órgão supervisor da 

administração direta (MOREIRA NETO, 1999, p. 73). 

A função desempenhada pelas agências - função reguladora - é entendida no presente 

trabalho como a  

margem discricionária prescrita em lei específica, atribuída a um dado ente 
administrativo, com o escopo de desempenhar uma ação regulamentar, 
realizar seu poder de polícia administrativa sob um determinado serviço 
público, além da capacidade para dirimir controvérsias entre agentes 
privados, cuja competência tenha sido definida por essa mesma lei (COSTA 
FILHO, 2001, p. 109). 

O objeto desta dissertação está centrado em um dos ângulos da função reguladora, na 

denominada “ação regulamentar”, ou seja, na competência normativa das agências, procurando 

identificar seus limites legais, ditados pelo ordenamento jurídico brasileiro. 

                                                                                                                                                                                     
Ministério dos Transportes, compete a execução da política nacional de viação rodoviária, no 
plano federal.” (BRASIL, 1945)  

3  “Art. 21. Ficam instituídas a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT e a Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, entidades integrantes da Administração Federal 
indireta, submetidas ao regime autárquico especial e vinculadas ao Ministério dos Transportes, 
nos termos desta Lei.” (BRASIL, 2001) 

4  “Nos Estados Unidos, o vocábulo agência tem sentido amplo, que abrange ‘qualquer autoridade 
do governo dos Estados Unidos, esteja ou não sujeita ao controle de outra agência, com exclusão 
do Congresso e dos Tribunais’, conforme consta expressamente da Lei de procedimento 
Administrativo (Administrative Procedure Act).” (DI PIETRO, 1999, p. 133)    



 O problema, portanto, reside, de um lado, no fato de as agências reguladoras estrangeiras 

pressuporem o exercício da função reguladora com independência normativa e, de outro, nas 

limitações impostas pelo atual ordenamento jurídico brasileiro à normalização pela via administrativa. 

São identificadas, para tanto, as principais características do modelo de agências 

reguladoras em desenvolvimento nos Estados Unidos, em países europeus e na Argentina, com 

destaque para a análise da concepção  norte-americana, principal paradigma das agências nacionais.  

O objetivo inicial é conhecer peculiaridades e problemas que possam, de maneira direta ou 

indireta, influir na independência normativa da função reguladora, tendo como pano de fundo 

apreender o quanto isso contribui para afastar ou aproximar as agências reguladoras brasileiras 

daqueles modelos, em especial da  matriz norte-americana. O objetivo final será caracterizar o perfil 

que se desenha para as agências reguladoras brasileiras, em razão das peculiaridades impostas 

pelas limitações em análise.  

A importância do tema justifica-se pela atualidade de sua abordagem e, também, pelas 

controvérsias que a produção de normas pelas agências têm despertado naqueles que atuam na 

área jurídica. Do ponto de vista pessoal, influenciou a escolha o fato de ser assunto ainda pouco 

explorado na doutrina nacional, o que constitui estímulo adicional para o pesquisador pela 

oportunidade de inovar que sugere, bem como pelo desafio de buscar conhecimentos em literatura 

escassa. 

 

Paradigmas metodológicos 

 

A dissertação, na tentativa de equacionamento do problema, procurou identificar na 

doutrina nacional e estrangeira e na jurisprudência nacional as premissas necessárias à 

caracterização do fenômeno para, em um segundo momento, realizar um reestudo de institutos do 

Direito Administrativo, na tentativa de ajustá-los às mudanças  advindas das reformas vivenciadas 

nas administrações de inúmeros países ocidentais em face da globalização da economia. A 

abordagem enfocou aspectos tidos como relevantes na busca de uma solução à controvérsia 

estabelecida entre aqueles que entendem ser ampla a liberdade normativa desses novos entes e os 

que mantêm uma posição crítica em relação ao tema. 



A pesquisa realizada para este trabalho abrange dados primários, coletados em 

documentos oficiais tais como: Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, de 1995, legislação 

e documentos correlatos, jurisprudência; e dados secundários, obtidos mediante pesquisa 

bibliográfica e via Internet. 5 

Importante na identificação dos limites legais ao exercício da independência 

normativa da função reguladora é a análise dos marcos regulatórios das agências 

reguladoras brasileiras, ou seja, o conteúdo mínimo dos direitos e deveres a serem 

objeto de normas por parte desses entes. Sobrelevou, portanto, o estudo da 

legislação que originou as principais agências reguladoras federais hoje existentes: 

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL), Agência Nacional de Petróleo (ANP) e Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). A limitação às quatro agências 

reguladoras referidas justifica-se por serem as pioneiras, por estarem estruturadas e 

desempenhando a atividade de regulação há um tempo razoável, proporcionando 

material normativo tido como suficiente à análise pretendida. 

Não obstante serem enfatizados tais entes, também é abordado no presente trabalho o 

modelo de agências estadual e municipal, visando à compreensão do fenômeno em sua inteireza. 

A dissertação está estruturada em cinco capítulos. No primeiro, são 

abordados o fenômeno da globalização e a sua influência nas reformas na 

Administração Pública dos países ocidentais, com o fito de identificar seus pontos 

principais e o impacto deles no programa de mudanças, na estrutura e prática da 

Administração Pública Brasileira. No capítulo seguinte, são apresentados aspectos 

teóricos relevantes da regulação, bem como a experiência das agências em países 

ocidentais tidos como essenciais à compreensão do fenômeno, pela influência por 

eles exercida no Direito pátrio. O terceiro capítulo aborda as reformas em curso no 

                                                           
5  Nos textos capturados via Internet que não mencionavam as datas de elaboração, optou-se por 

fixar, como data para referência, a do respectivo acesso. Quando os textos não apresentavam o 



Brasil e as quatro principais agências reguladoras brasileiras, com o objetivo de 

definir seus marcos regulatórios, sendo nessa parte apresentadas as principais 

características das agências estaduais e municipais. No quarto capítulo, são 

analisados os principais limites legais, advindos do modelo autárquico escolhido 

para as agências reguladoras brasileiras, que interferem na independência 

normativa desses entes. O quinto capítulo dedica-se ao estudo da potestade 

normativa das agências, no intuito de inferir seus limites legais. Na conclusão, é 

apresentada breve síntese dos aspectos analisados, com destaque para o problema 

abordado. 

                                                                                                                                                                                     
número de páginas, eles foram “baixados” no Word e nele paginados. 



CAPÍTULO I 
 
O fenômeno da globalização e seu impacto na Administração Pública 
Brasileira 

 

1.1. A “globalização” e as reformas estruturais 

 

Segundo Luis Carlos Bresser Pereira, o desenvolvimento é um processo de 

transformação – econômica, política, social e global – por meio do qual o 

crescimento do padrão de vida da população tende a tornar-se automático e 

autônomo, com a conseqüente transformação das estruturas econômicas, políticas e 

sociais, com ênfase no aspecto econômico (1987, p. 19). 

As transformações advindas do fenômeno da “globalização” 6 observadas na quadra atual e 

seus impactos na organização e no funcionamento do Estado impõem que se dedique espaço à 

caracterização do fenômeno. 

Embora não haja uma teoria claramente articulada, a “globalização” está 

associada à idéia de um mundo sem fronteiras, onde capitais voláteis transitam 

livremente, de maneira virtual, realçando em ocasiões de crise financeira a 

interdependência entre Estados e sociedades (SANTOS, 2000, p. 38). 

O termo “globalização” carece de precisão conceitual, sendo sua origem vinculada ao termo 

global atribuído às grandes escolas americanas de Business Management no início dos anos oitenta. 

Tal imprecisão decorre tanto do fato de ser um fenômeno novo, como de servir ideologicamente para 

impulsionar o interesse de grandes grupos econômicos (RIBEIRO, 1997, p. 93). 

Do ponto de vista político, Juan Carlos Lerda realça que o fenômeno da 

globalização impacta de forma adversa a soberania do moderno Estado Nação. 

Sustenta viver-se hoje com a progressiva diminuição do campo de manobra  dentro 

                                                           
6  “Em sua concepção atual,enquanto fenômeno político e econômico, globalização pode ser definida 

como o processo em que as atividades decisivas em um âmbito de ação determinado (economia, 
meios de comunicação, tecnologia, meio-ambiente) funcionam como unidade de tempo real no 
conjunto do planeta.” (CASTELS apud SANTOS, 2000, p. 38)  



do qual as autoridades nacionais decidem questões locais, independentemente do 

exterior (1996, p. 239). 

Kanishka Jayasurya assevera não haver dúvida de que o processo de 

globalização está transformando concepções e estruturas tradicionais de soberania, 

conseqüentemente, a imagem convencional de soberania associada com uma 

exclusiva jurisdição territorial não é, teoricamente ou empiricamente, executável em 

face da internacionalização das atividades econômicas e sociais (1999, p. 425). 

Também tem sido a globalização enfocada como um dos fatores que refletem nas 

transformações ocorridas nas atividades reguladoras do Estado, em especial por ter debilitado os 

controles nacionais sobre mercados específicos como o financeiro (MELO, 2000, p. 9). 

Donald F. Kettl assinala que em todo o mundo ocorre uma onda global de reforma do setor 

público. Observa que praticamente todos os governos têm empreendido esforços para modernizar e 

agilizar a Administração Pública, com a conseqüente redução do tamanho do Estado. 

As causas de tal onda reformadora, afirma, não têm sido objeto de discussão, sendo que 

nos Estados Unidos procura-se reinventar a administração pública buscando alcançar resultados 

transparentes e rápidos, sem atentar para o fato de que sua efetividade repousa na necessidade de 

encontrar mecanismos “que conciliem interesses políticos imperativos de curto prazo e metas de 

longo prazo” (KETTL, 1999, p. 75-77). 

A revolução global pela reforma da Administração Pública é diferente em 

dois aspectos, salienta Donald Kettl. Primeiro pela rapidez de sua propagação e 

ausência de discussão dos motivos das reformas; segundo pela construção de um 

novo conceito batizado de managerialism, ou seja, a estrutura de governo existente 

já não atende às necessidades dos governos. De modo geral, afirma, foi a 

tradicional burocracia hierarquizada, com procedimentos fundados em regras e a 

rigidez gerada por tal regramento, que passou a ser vista como superada e inútil 

(KETTL, 1999, p. 79). 

 



1.2. A “globalização” e o modelo burocrático weberiano: aspectos gerais 

  

De acordo com Sheila Maria Reis Ribeiro, dois eixos da mudança social que acompanha a 

"globalização" são destacados: a) as mudanças que se processam na organização do trabalho; e b) o 

reflexo dessas mudanças nas organizações burocráticas do Estado, sendo que esse eixo é 

caracterizado no problema da reforma dos aparelhos estatais, tendo como pano de fundo uma 

Administração Pública de resultados, circunstância que evidencia contradições do modelo burocrático 

weberiano.7 

Richard Bellamy analisa de forma exaustiva os escritos de Max Weber e 

sugere que o pensamento do autor “apresenta uma profunda crítica da plausibilidade  

dos valores liberais no mundo moderno, e proporciona um ponto de partida para um 

necessário repensar da política liberal atual” (1994, p. 280). 

O autor, em sua análise, sustenta que, para Max Weber, os métodos 

burocráticos ofereciam os meios mais racionais conhecidos para se exercer 

autoridade sobre os seres humanos, superiores a qualquer outra forma, em termos 

de precisão, estabilidade, rigor disciplinar e confiabilidade, sendo portanto 

indispensáveis. Por meio de um conjunto de regras universais e impessoais, 

entendia que seria evitada a tomada de decisão arbitrária (BELLAMY, 1994, p. 322-

323). 

Segundo Richard Bellamy, Weber não estava inconsciente do lado negativo 

de superestimar os métodos burocráticos. Ele admitia que a burocracia poderia criar 

impedimentos definidos para o fluxo dos negócios, posto ser ineficiente e incômoda 

em casos particulares que constituíam exceção, reconhecendo, por essa razão, a 

necessidade de indivíduos capazes de dirigirem e programarem a máquina 

                                                           
7  “Entende-se por modelo burocrático o padrão organizacional e funcional estruturado com base em 

hierarquias rígidas e normas impessoais, no qual prevalece o controle dos procedimentos, em 
detrimento dos resultados.” (RIBEIRO, 1997, p. 51) 



burocrática, sendo impossível tratar todas as decisões de forma genérica 

(BELLAMY, 1994, p. 324).  

Nomeação a partir de provas competitivas, a posse do cargo, o pagamento 

através de salário, linhas de carreira determinadas e uma estrutura hierárquica 

rígida, elementos básicos da concepção weberiana, garantiam as características de 

independência, impessoalidade, retidão de comportamento e devoção ao dever, que 

eram, à época, as qualidades que ornavam a atuação do funcionário ideal. Tais 

características, malgrado tivessem como lado positivo fazer andar a máquina 

administrativa, produziam um tipo limitado de pessoa, sendo o burocrata, na visão 

de Weber, homem que precisa de ordem e nada além de ordem, ficando 

desamparado se nenhuma ordem lhe for proporcionada (BELLAMY, 1994, p. 326).  

Para Weber, a necessidade de especialização e a busca de maior 

consistência tornaram a burocracia profissional insubstituível, trazendo como 

conseqüência governos comandados por burocratas com a missão de inspecionar a 

execução cotidiana das políticas. O receio do autor, afirma Richard Bellamy, era que 

eles pudessem explorar o poder inerente a essa situação e tentar governar, posto 

entender que os mecanismos e procedimentos técnicos eram necessários, contudo 

insuficientes para a administração de sociedades complexas (1994, p. 329). 

O grande sentido da estrutura burocrática, na visão de Max Weber, foi aniquilar formas 

estruturais de dominação que não tinham caráter racional. 

A estrutura burocrática é por toda parte um produto tardio do 
desenvolvimento. Quanto mais retrocedermos no processo de 
desenvolvimento, tanto mais típico é para as formas de dominação a 
ausência da burocracia e do funcionalismo em geral. A burocracia é de 
caráter ‘racional’: regra, finalidade, meios, impessoalidade ‘objetiva’ 
dominam suas atitudes. Por isso, seu surgimento e sua divulgação tiveram 
por toda parte efeito ‘revolucionário’ naquele mesmo sentido especial [...] 
que caracteriza o avanço do racionalismo, em geral em todas as áreas. 
(WEBER, 1999, p. 233) 
   

1.3. As críticas à concepção das reformas advindas da globalização  



 

Não obstante o sentido de evolução que as reformas trazem em seu bojo, há críticas em 

relação à mudança no papel do Estado. Do ponto de vista macro, elas partem, inicialmente, da forma 

unitária da globalização, que não considera as peculiaridades de cada país. 

Dentre os críticos das reformas inseridas no processo de globalização, Osvaldo Sunkel 

destaca que o desafio principal está em recuperar o papel do Estado e de suas políticas como 

mecanismo de promoção de intervenções inovadoras na esfera pública, estabelecendo um novo 

equilíbrio por meio de um Estado mais leve, porém forte, e de um mercado amplo, todavia regulado 

de forma eficiente, complementando-se em um ambiente de globalização 8 (1998, p. 4). 

Segundo o autor, não há como negar a realidade de que o questionamento implícito no 

processo de globalização dá-se em relação ao Estado intervencionista e não ao Estado-Nação.  

Destaca que as organizações sociais e políticas do pós-guerra têm base em uma economia 

mista, centrada em um modelo de Estado desenvolvimentista, caracterizado como “Estado de Bem-

Estar Social”. Conseqüentemente, alerta, o que se observou foi uma relação de subsidiariedade entre 

o mercado e o Estado, contrastando, de um lado, com a substituição do mercado pelo Estado, na 

alternativa comunista e, de outro, com a alternativa neoliberal, que visava a substituir o Estado pelo 

mercado. 

Afirma que a opção neoliberal, em sua preocupação com a substituição do Estado pelo 

mercado, criou confusão entre privatização, desregulamentação, liberalização e modernização. 

Sustenta, por fim, que o processo está a demonstrar que, ainda que a modernização não possa ser 

alcançada pelo retorno ao “capitalismo selvagem” do pré-guerra, ela tampouco será alcançada com o 

“estado burocrático” do pós-guerra 9 (SUNKEL, 1998, p. 4). 

                                                           
8  “The principle challenge is to recover the central role of the State and politics as mechanisms for 

promoting innovatory interventions in the public sphere so as to establish a new equilibrium 
whereby a slimmer but strong State and a wider but better regulated market compliment each other 
in a context of globalization.” (SUNKEL, 1998, p.4) 

9  “The realities of the globalization process, which cannot be denied, do not really pose questions 
about the survival of the Nation-Sate, as some would have us believe. Rather attempts to 
questions the social and cultural survival of the kind of sociopolitical organization which were 
formed, with a notable degree of success, in the post-war period, on the founding pillars of a mixed 
economy and the Developmental or Welfare State. This experience was characterized by the 
search for a complementary synergy between the market and the State-something that was in stark 
contrast to the communist alternative on the one hand (which tried to supplant the market with the 
State) and the neoliberal alternative on the other (which strives to substitute the market for the 
State). The neoliberal alternative has become increasingly problematic. It intentionally creates 
confusion between privatization, deregulation, and liberalization (the essence of the neoliberal 
program) and modernization. Yet modernization can hardly be achieved by returning to a state of 



Jorge Luis Salomoni revela que a concepção de Estado mínimo de Robert Nozick constitui 

argumento de relevo sobre a plausibilidade das teses neoliberais no que se refere às relações do 

Estado com os particulares, marco ideológico que foi da reforma estatal inglesa dos anos oitenta, sob 

o comando político de Margaret Thatcher, logo exportado para boa parte do mundo (1999, p. 332). 

O autor ressalta que a abertura de caminhos para uma nova realidade administrativa traz 

implícita a contradição entre o tradicional conceito de serviço público e de livre mercado.  

La contradicción es clara si se la plantea: Globalización igual Mercado igual 
Neoliberalismo. Se identifica la globalización, que constituye un hecho,- una 
serie de hechos - con la ideologia que pretende ser exclusiva; el 
neoliberalismo. (SALOMONI, 1999, p. 330) 

Ele critica o fundamento apresentado, dentro da concepção de serviço público, por Gaspar 

Ariño Ortiz,10 de substituição de uma ideologia por outra, que paradoxalmente nega ser uma ideologia, 

pois sustenta ser um fato. Salomoni considera sofístico o argumento, uma vez que, para desqualificar 

a intervenção estatal na economia, cunha-se aquela como uma ideologia, contrastando com uma 

situação fática denominada neoliberalismo, ou seja, “incrivelmente o neoliberalismo deixou de ser uma 

ideologia para converter-se em fato” (1999, p. 329). 

O neoliberalismo, segundo Jorge Luis Salomoni, não é, seguramente, fruto de uma batalha 

ideológica, e sim a conseqüência de profundas mudanças no processo econômico social, definidas 

por fatos como: a nova sociedade de informação, a abertura da economia mundial, a redução de 

distâncias, o transporte fácil, a inovação tecnológica, a sofisticação dos serviços públicos e o 

desaparecimento da sociedade rural, reduzida a cifras escassas, em face da urbanização, entre outros 

(1999, p. 330). 

                                                                                                                                                                                     
savage capitalism, as in the prewar period, nor can modernization be achieved reviving the 
bureaucratic statism of the oppressive and paralyzing kind which existed during the post-war 
period”.(SUNKEL, 1998, p. 4)  

10  O autor descreve inicialmente, os três argumentos básicos da concepção de Ortiz:  (1) a mudança 
no processo histórico revela que o serviço público serviu para passar de uma sociedade 
desequilibrada, rural, sem educação, para uma mais civilizada, mais igualitária, com maior 
expectativa de vida aos cidadãos. O serviço público, não obstante tenha sido instrumento de 
progresso e de civilização, concluiu seu ciclo. Hoje a situação é outra, afirma, e são os fatos que 
mandam mais que a ideologia ou a política, com radical mudança nos pressupostos políticos, 
econômicos, sociais e culturais. (2) A mudança na forma do Estado, que evoluiu de um Estado 
máximo para um mínimo, processou-se pela privatização, que não significa a simples venda de 
empresas do Estado, e sim a devolução de atividades à iniciativa social. Seu significado não se 
resume à delegação de potestades públicas mas à extinção de tais potestades pela transferência 
a particulares. (3) A substituição de uma ideologia por outra, que paradoxalmente nega ser uma 
ideologia, pois sustenta ser um fato (SALOMONI, 1999, p. 329). 



Conseqüentemente, o velho conceito de serviço público monopolístico, igualitário, de 

mínimos, uniforme, não mais atende às preferências daqueles que visa a servir. Há que se retirar a 

ideologia da política econômica e melhorar os serviços prestados, mantendo contudo um serviço 

público universal, em níveis básicos, destinado a todos os cidadãos. A exigência, na concepção de 

Ortiz, afirma Salomoni, é de um novo conceito de serviço público e de um novo modelo de regulação 

econômica (SALOMONI, 1999, p . 330). 

Jorge Luis Salomoni mostra que a globalização, que constitui uma série de fatos, identifica-

se com uma ideologia que pretende ser exclusiva: o neoliberalismo. Destaca que a idéia  de que a 

igualação econômica não se dá por meio do Estado e, sim, pelas regras de mercado desconsidera 

que tal equalização exclui a parcela da sociedade que não poderá se integrar ao mercado, inexistindo 

para elas mecanismos institucionais de igualação econômica e social. Lembra que os serviços 

públicos objetos de regulação pela comunidade européia não constituem sua totalidade, pois eles 

apenas compreendem os econômicos excetuando-se aqueles que exigem o emprego de autoridade e 

os de caráter social (1999, p. 331-332). 

Para Eros Roberto Grau o discurso neoliberal postula o rompimento da concepção de 

Estado do bem-estar, não se podendo referir a ele como um, mas vários discursos. No que se refere 

ao mercado livre11, aponta a necessidade de melhor reflexão, posto ser ele institucionalizado, 

determinado pelo Estado, sendo a regulação estatal, ao menos em um grau mínimo, reclamada  para 

a composição de conflitos no “quadro das relações de intercâmbio” (2000, p.  90-91). 

A opção da doutrina neoliberal, segundo Luiz Alberto dos Santos, por um Estado mínimo, 

oposto à idéia de estado grande e forte, que equivocadamente supõe-se existir no Brasil, impacta a 

Administração Pública nacional de maneira diversa daquela experimentada por outros países, uma 

vez que o Estado Brasileiro é grande, contudo fraco, despido de capacidade operativa. Dentre os 

problemas internos, o autor destaca a hiper-concentração de poderes, a superposição de estruturas e 

ações, a burocratização desmedida, entre outros (2000, p. 11). 

O reflexo da “globalização” nas reformas, com ênfase no modelo burocrático 

de administração, representa objeto de contestação e vetor de alteração nas 

                                                           
11  “’Mercado livre’ pode, por um lado, expressar estereótipo que se coloca em oposição ao modelo 

de Estado moderno.[...] há de ser, então concebida como idéia de correção menos da intervenção 
estatal do que da própria  noção de Estado, do que há de sobrevir não a destruição, mas a 
constituição de um novo modelo de Estado.” (GRAU, 2000, p. 92-93) 



mudanças estruturais ocorridas no plano internacional, dentro de um processo ainda 

em curso, merecendo breve análise de seus reflexos no Estado Brasileiro. 

 

1.4. O modelo burocrático da Administração Pública no Brasil e a concepção 
de Administração Pública Gerencial 

 

A análise dos pontos característicos do modelo burocrático, dentro de uma 

perspectiva histórica, no Brasil, pode ser encontrada no Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, documento oficial que descreve de forma sucinta a evolução da 

Administração Pública Brasileira. 

O Plano Diretor da Reforma do Estado enfoca em sua análise, inicialmente, a 

Administração Pública Burocrática, surgida na segunda metade do século XIX, na época do Estado 

liberal, como forma de combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista.  

No patrimonialismo, segundo o documento, o aparelho do Estado é visto como uma 

extensão do poder do soberano; a coisa pública não é diferenciada da res principis. Em 

conseqüência, a corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de administração.  

A visão burocrática da Administração que o substitui tem como principais princípios: a 

profissionalização, a idéia de carreira, a hierarquia funcional, a impessoalidade, o formalismo; em 

síntese, o poder racional legal. Postula controles rígidos dos processos, como por exemplo na 

admissão de pessoal, nas compras e no atendimento a demandas. 

Defende o Plano Diretor uma concepção de administração que seja uma resposta às 

críticas à Administração Burocrática, dentre as quais destaca o controle, que se transforma na própria 

razão de ser do Estado 12. 

Na análise realizada no Plano Diretor da Reforma do Estado, afirma-se que 

esse defeito não se revelou determinante na época do surgimento da administração 

pública burocrática porque os serviços do Estado eram muito reduzidos. O Estado 

                                                           
12  “Em conseqüência, o Estado volta-se para si mesmo, perdendo a noção de sua missão básica, 

que é servir à sociedade. A qualidade fundamental da administração pública burocrática é a 
efetividade no controle dos abusos; seu defeito, a ineficiência, a auto-referência, a incapacidade 
de voltar-se para o serviço aos cidadãos vistos como clientes.” (PLANO DIRETOR DA REFORMA 
DO ESTADO, 1995, p. 8) 



limitava-se a manter a ordem e administrar a justiça, garantir os contratos e a 

propriedade (1995, p. 7-9). 

A nova proposta, a Administração Pública Gerencial, que eclodiria na segunda metade do 

século XX vem como conseqüência do crescimento do Estado, do desenvolvimento tecnológico e da 

globalização da economia mundial, que induziram à busca da eficiência da administração pública, 

com o fito de reduzir custos sem prejudicar a qualidade dos serviços prestados 13. 

A administração pública gerencial, contudo, não significou um rompimento 

com a administração pública burocrática. Pelo contrário, de acordo com o Plano 

Diretor, ela apenas flexibilizou alguns dos seus princípios, “como a admissão 

segundo rígidos critérios de mérito, a existência de um sistema estruturado e 

universal de remuneração, as carreiras, a avaliação constante de desempenho, o 

treinamento sistemático” (PLANO DIRETOR DA REFORMA DO ESTADO, 1995, p. 

8). 

A diferença básica situa-se na forma de controle, que abandona a referência 

nos processos para concentrar-se nos resultados. “Neste último ponto, como em 

muitos outros (profissionalismo, impessoalidade), a administração pública gerencial 

não se diferencia da administração pública burocrática.” (PLANO DIRETOR DA 

REFORMA DO ESTADO, 1995, p. 8) 

Um aspecto tido como de relevo na nova concepção administrativa reside 

na noção de interesse público. De acordo com as idéias do Plano Diretor, na 

burocracia pública clássica, não obstante exista uma noção muito clara e forte do 

interesse público, a diferença está no entendimento do significado do vocábulo, 

                                                           
13  “A reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada predominantemente pelos valores da 

eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos e pelo desenvolvimento de uma cultura 
gerencial nas organizações.” (PLANO DIRETOR DA REFORMA DO ESTADO, 1995, p. 7) 



muitas vezes confundido com o interesse da máquina estatal, posto ser por ela 

identificado com a afirmação do poder do Estado 14. 

A administração pública gerencial procura cingir-se ao interesse da 

coletividade e não  ao do aparato do Estado. “Os resultados da ação do Estado são 

considerados bons não porque os processos administrativos estão sob controle e 

são seguros, como quer a administração pública burocrática, mas porque as 

necessidades do cidadão-cliente estão sendo atendidas.” (PLANO DIRETOR DA 

REFORMA DO ESTADO, 1995, p. 8-9) 

 

1.5.  As críticas à nova concepção de Administração Pública no Brasil 

 

Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti realiza interessante análise do 

quadro facilitador da adoção das reformas brasileiras. 

Destaca, inicialmente, o enfraquecimento do Estado brasileiro, fator de 

relevo no perfil das reformas em curso, fruto da pressão dos entes econômicos, em 

face dos compromissos assumidos com a Comunidade Financeira Internacional e 

também dos regionais. Exemplifica a afirmação ressaltando a exigência de abertura 

de fronteiras comerciais e a dificuldade de criar barreiras do tipo alfandegárias; 

destaca o surgimento de óbices colocados pelos países mais desenvolvidos, em 

relação aos paises pobres, como barreiras fito-sanitárias, sob o argumento de 

proteção de saúde, na maioria das vezes exageradas; sublinha a comunicação a 

distância, pelas redes que compõem a Internet, que atenua o  controle pelo Estado, 

no que se refere à transferência de dados sobre pessoas. 

                                                           
14  “Ao atuarem sob esse princípio, os administradores públicos terminam por direcionar uma parte 

substancial das atividades e dos recursos do Estado para o atendimento das necessidades da 
própria burocracia, identificada com o poder do Estado.” (PLANO DIRETOR DA REFORMA DO 
ESTADO, 1995, p. 8) 



O modelo brasileiro de reformas, assevera o autor, nada tem de próprio. Suas linhas 

mestras têm fundamento no denominado "Consenso de Washington", que serviu de marco, ou 

delimitador, de um modelo de redução do Estado nos países subdesenvolvidos da América Latina. 

Seus programas de inspiração neoliberal visaram à redução do peso do Estado na economia, pela 

busca do equilíbrio e da reforma fiscal, da desregulação, da liberação do fluxo de capitais para o 

estrangeiro, da abertura do mercado, da privatização das empresas públicas, dentre outras 

recomendações, com visível impacto na viabilidade do modelo weberiano.  

Assevera que, malgrado o Brasil ter editado a Lei n.º 8.031, de 12.4.90, contendo princípios 

básicos para o país cumprir o programa de desestatização, o que se constata é que ele se deu, não 

em função daquelas proposições diretoras, mas em função da exaustão financeira do Estado, 

incapaz de investir em suas empresas, sobretudo pela falta de recursos financeiros (CAVALCANTI, 

1997, p. 73). 

Constata-se, afirma, existir uma simetria nas mudanças brasileiras com as reformas 

ocorridas, por exemplo, na Argentina e no Chile, ficando claro que o perfil adotado pelo Brasil como 

modelo está fundado em razões que não são necessariamente nossas.  

O modelo brasileiro, assinala o autor, mostra um Estado reduzido, 

enfraquecido pela questão econômica, pela exaustão financeira, comum aos 

estados subdesenvolvidos.  

O paradoxal é que a maioria desses países, também chamados periféricos, tem pautado de 

há muito tempo suas administrações em modelos  inspirados em recomendações, orientações, linhas 

de ação, traçadas por organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional. Todavia, as 

economias dos países periféricos apresentaram endividamento insuportável, o que demonstra ter 

havido equívoco dessas instituições no monitoramento pretendido (CAVALCANTI, 2000-a, p.1-2).  

Jorge Luis Salomoni, ao descrever as reformas processadas na Argentina, mostra que o 

quadro vivido por aquele país é análogo ao que Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti descreve 

para o Brasil. 

O esgotamento do Estado empresário e a quebra virtual do Estado Argentino, em sentido 

lato, trouxeram como conseqüência a necessidade de realizar uma reforma na estrutura estatal e 

transferir ou delegar aos particulares inúmeras atividades antes exploradas pelo setor público 

(SALOMONI, 1999, p . 339). 



Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti destaca que países como o México, a Indonésia, 

as Filipinas e o próprio Brasil, entre outros, chegaram à exaustão. Em sendo dependentes, não lhes 

restou outra alternativa diferente de amoldarem-se ao modelo de solução proposto. Tal 

comprometimento das receitas15 levou o Brasil à adoção do novo modelo de administração, 

pressionado pelos entes financiadores, restando inviabilizado o modelo então vigente (CAVALCANTI, 

2000-a, p.3). 

Essa inviabilidade do modelo weberiano tem sido alvo de críticas que partem, inicialmente, 

da contraposição da administração burocrática no Brasil pela implantação de um novo modelo 

administrativo, a Administração Gerencial. 

Sustenta-se que o novo agir administrativo teria partido da premissa de que o Estado deve 

fazer melhor e custar menos. Tal percepção da procura da eficiência estatal, assinala Luiz Alberto dos 

Santos, é importada das idéias e iniciativas adotadas em países como os Estados Unidos, a partir de 

1993, o Reino Unido, a partir de 1979, a Nova Zelândia, a partir de 1985, e a Austrália em 1983. 

Naqueles países, os ajustes tiveram como resultado a flexibilização do regime jurídico 

administrativo, uma maior aproximação de procedimentos entre o setor público e o setor privado, a 

implantação de relações contratuais em substituição ao modelo racional-weberiano e a redução dos 

gastos públicos e do aparelho estatal (SANTOS, 2000, p. 45). 

A Reforma do Aparelho do Estado em implantação e as premissas de “eficientização” da 

economia e do Estado no Brasil  demonstram, contudo, que a procura da eficiência tem apresentado 

como subproduto um processo de redução e de desestruturação das funções estatais (SANTOS, 

2000, p. 44-45). 

Jorge Luis Salomoni destaca, ao analisar a situação Argentina, que a velocidade das 

reformas impediu a criação de um sistema de normas que atendesse à nova conformação do Estado, 

optando-se pela importação de soluções anglo-americanas, francesas e espanholas, contraditórias 

                                                           
15  É interessante ressaltar, sublinha Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti, a situação do Brasil a 

partir de dados concretos, numéricos. Por força da Constituição Federal, a Secretaria do Tesouro 
Nacional é obrigada a publicar semestralmente o esboço orçamentário. A situação do orçamento 
de 2000, destaca, mostra inexistir item que represente valor mais elevado do que o pagamento de 
títulos da dívida pública interna e externa. O total de despesas com encargos e amortizações da 
dívida supera em muito o valor destinado ao pagamento de pessoal. Atualmente, o principal 
objetivo da arrecadação de tributos e da formação de receitas públicas visa ao pagamento de 
dívidas, as quais superam, em pelo menos 15 vezes, o gasto com investimentos. Esse é o quadro 
que serve de moldura à reforma do Estado hoje em curso e realça a posição do Brasil inserido 
num contexto de economia globalizada, enfraquecido em relação ao seu poder de ser um indutor 
das modificações na economia (2000-a, p. 1-3). 



em alguns casos e, muitas vezes, não destinadas à resolução do problema para o qual se voltavam. 

“Na maioria dos casos de importação de normas ou concepções se partiu de uma prescindência 

quase absoluta do plexo constitucional.” (1999, p. 339) 

Em linha análoga, Maria Sylvia Zanella Di Pietro sustenta que, embora se fale em reforma 

do Estado, da Constituição e da Administração Pública, e tal movimento traga princípios e novos 

institutos, o que se verifica, em especial, é a presença de nova terminologia; na maioria das vezes 

vocábulos novos que servem para designar fórmulas antigas, agora impregnadas de nova ideologia. 

As críticas demonstram que as principais reservas estão centradas no fato de o país adotar 

um modelo pronto, diverso da realidade administrativa existente, sem maiores discussões doutrinárias 

sobre sua adequação à realidade brasileira.  

Acresça-se o fato de que tal postura tem refletido na forma pouco harmônica como se estão 

operacionalizando as reformas – vide as agências estaduais brasileiras apresentadas no Capítulo III –

, em alguns equívocos que têm permeado a questão, em especial àqueles voltados à regulação e sua 

principal componente, a normalização pelas agências reguladoras. Toda essa pressa de mudar, 

aliada à falta de uma melhor preparação do sistema jurídico para acolher as necessárias alterações 

institucionais exigidas, tem refletido nas posições de doutrinadores nacionais clássicos, que reagem à 

forma como se estão implementando as alterações no modelo de administração pública nacional. 

O lado positivo da onda reformista atual é que ela revela mudanças no campo do Direito 

Administrativo, que são visíveis e refletem uma abertura e modernização da Administração Pública. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ao prefaciar o livro do autor, observa que “dela se reclama 

visibilidade, dela se exige eficiência, e nela se demanda o direito de participação; é o percurso em 

que o velho Estado de Direito, mas ainda tisnado do ranço autoritário, aos poucos se transforma em 

um Estado Democrático de Direito [...]” (SOUTO, 2002, p. XXX). 

Uma posição de equilíbrio, todavia, parece ser aquela que, abstraindo dos equívocos de 

sua implantação, vê a proposta de Reforma do Estado como a superação de elementos que 

comprometem a realização dos valores resultantes de conquistas passadas e não como a simples 

idéia de que tudo o que se fez até agora é fruto de uma grande insensatez, ou que as novas idéias 

carecem de substância. 

Marçal Justen Filho, no prefácio da obra de Leila Cuélar, assinala que urge 

“ter em vista, de modo intransigente, que a proposta de reforma do Estado Social 



não resulta da discordância com os valores por ele buscados, mas resulta da 

eventual insuficiência ou inadequação desse modelo de organização estatal para a 

realização de tais valores” (CUÉLAR, 2001, p. 7-8).    

Dentro dos aspectos de relevo para a compreensão do fenômeno em estudo, a regulação – 

com destaque para seu conceito e seus aspectos relevantes – é o objeto do capítulo seguinte. 



CAPÍTULO II 
 

A Regulação, seus caracteres e os entes de regulação no Direito Comparado 
 

2.1. Regulação. Conceito e aspectos gerais  

 

A regulação, instituto oriundo da economia, adquire cada vez mais contornos jurídicos, 

estando positivada na Constituição Federal de 1988 16. 

Vidalvo Silvino da Costa Filho observa que a noção de regulação estatal é muito imprecisa 

entre os autores nacionais e estrangeiros, fato que lhe retiraria cientificidade no que toca à ação 

reguladora das agências (COSTA FILHO, 2001, p. 107). 

Vital Moreira leciona que o conceito de regulação pública envolve todas as 

formas de ação do Estado, não fazendo parte do conceito de Direito Administrativo 

convencional, sendo relevante o papel que assume ao nível da administração, por 

esta envolver tanto uma componente normativa, caracterizada pelos “regulamentos 

independentes”, fontes primárias de normas jurídicas, como uma componente 

“para-jurisdicional” como ocorre nas “‘funções adjudicativas’ das independent 

regulatory commissions norte-americanas e das autoridades administrativas 

independentes européias” (MOREIRA, 1997, p. 174). 

Sob o prisma econômico, Robert Boyer assinala que foi G. Destanne de 

Bernis um dos primeiros a introduzir a expressão regulação nas ciências sociais. 

Destanne integrava com outros pesquisadores a chamada Escola de Grenoble, que 

se caracterizou pela aplicação da teoria dos sistemas em economia. A essência do 

projeto de Destanne consiste na utilização de elementos da teoria sistêmica para 

uma revisão da teoria marxista (BOYER, 1990, p. 41). 

Na sua origem econômica, Robert Boyer destaca que se encontra a 

definição proposta por G. Canguilhem, para o qual regulação é ”o ajustamento de 

                                                           
16  Arts. 21, XI; 162, § 2.º; 172; 174; 177, §2.º, III; 186, III; 190; 192 (BRASIL, 1988).  



acordo com certas regras ou normas, de uma infinidade de movimentos ou de atos 

e de seus efeitos ou produtos, que sua diversidade ou sucessão torna-os estranhos 

uns aos outros” (1990, p. 41). 

Robert Boyer destaca distintos sentidos do termo regulação: vista como 

conceito transversal à teoria dos sistemas e base possível a uma teoria da auto-

organização; como intervenção ativa e consciente do Estado ou de outras 

organizações coletivas; e, por fim, como conjunção dos mecanismos que 

promovem a reprodução geral em face das estruturas econômicas e das formas 

sociais vigentes. A denominada reprodução geral é que constitui objeto de estudo 

em sua obra (1990, p. 46). 

O termo regulação, no senso comum, significa normas estatais que 

disciplinam empreendimentos particulares; um segundo sentido têm regulação como 

a imposição de leis materiais, pela ação do Poder Legislativo, com o escopo de 

conduzir as atividades privadas para atingir fins sociais; um terceiro sentido descreve 

os controles desenvolvidos pelo Estado, para conviver com aqueles que exerçam 

atividades sob monopólio estatal ou serviços de utilidade pública. Tal intervenção da 

Administração dá-se por meio de agências, que fixam os preços dos serviços, 

limitam o lucro dos empreendedores e estabelecem outras restrições previstas no 

direito positivo (COSTA FILHO, 2001, p. 108-109).  

O conceito de regulação ainda é discutido entre os especialistas, estando ainda longe de 

um consenso. Como técnica, a expressão não é recente: a novidade que ela apresenta são os 

mecanismos para o seu desempenho.  

Do ponto de vista da regulação estatal da economia, Vital Moreira apresenta uma 

concepção plural sobre o tema 17, que pode ser sintetizada dentro de três idéias básicas:  

                                                           
17  “[…] para Mitnick regulação é o controlo público administrativo da actividade privada de acordo 

com regras estabelecidas no interesse público. [...] para J.C.Strick, a regulação consiste na 
‘imposição de regras e controlos pelo Estado com o propósito de dirigir,restringir ou alterar o 
comportamento econômico das pessoas e das empresas, e que são apoiadas por sanções em 



(a) em sentido amplo, é toda a forma de intervenção do Estado na economia, 
independentemente de seus instrumentos e fins; (b) num sentido menos 
abrangente, é a intervenção estadual na economia por outras formas que não 
a participação directa na atividade económica, equivalendo, portanto, ao 
condicionamento, coordenação e disciplina da actividade económica privada; 
(c) num sentido restrito, é somente o condicionamento normativo da atividade 
económica privada (por via de lei ou outro ato normativo) (1997, p. 35). 

   

O segundo sentido (b) é o mais seguido pela doutrina, afirma, correspondendo ao conceito 

de intervenção em seu significado mais restrito. Destaca que o conceito de regulação, de origem 

anglo-saxônica, corresponde ao conceito tradicional de “intervenção”; em sentido estrito, na literatura 

européia, definida como interferência do Estado na atividade econômica. O essencial, afirma, é 

distinguir a participação do Estado na economia e a orientação ou regulação estadual da economia, 

ou seja, entre o Estado regulador e o Estado produtor de bens e serviços (MOREIRA, 1997, p.  35-

36). 

As possibilidades de regulação da economia em sentido lato podem ser resumidas: à 

regulação estatal objeto de entes do próprio estado; à pública não-estatal, feita pela própria 

sociedade, por delegação ou incorporação de suas normas ao ordenamento jurídico estatal; à auto-

regulação, efetuada sem delegação ou chancela estatal e à desregulação18 “consistente na ausência 

de regulação institucionalizada, pública ou privada”, sujeitos os agentes econômicos às regras de 

mercado (ARAGÃO, 2002, p. 33). 

A regulação, segundo Marcos Juruena Villela Souto, deve ser considerada 

sob três aspectos: (1) a regulação de monopólios, pela qual são minimizadas as 

forças do mercado pelo controle sobre preços e qualidade do serviço; (2) a 

regulação para a competição para viabilizar sua presença e continuidade; e (3) a 

                                                                                                                                                                                     
caso de desrespeito’. Para M.Moran, [...] é o sistema pelo qual ‘a discrição dos indivíduos ou 
instituições é restringida por meio da imposição de normas (rules)’. Segundo Francis a regulação é 
a ‘intervenção do Estado nas esferas de actividade privada, para realizar finalidades públicas’.” 
(MOREIRA, 1997, p. 34) 

18  Vidalvo Silvino da Costa Filho assinala que, além do termo regulação, faz-se necessário 
conceituar desregulação. Sustenta que na atualidade o vocábulo tem sido utilizado com o sentido 
de redução da interferência do Estado, de programas de desestatização implementados por 
governos, de aumento da liberdade da sociedade civil e dos cidadãos, de transferência da 
prestação de certas atividades estatais à iniciativa privada e até da aplicação de uma forte política 
de liberalismo econômico. Do prisma da reforma do Estado, assinala a diminuição das amarras 
regulatórias e redução de entraves burocráticos, fixando-se na noção de uma regulação mínima, 
com poucas normas, para que os agentes econômicos atuem sem um controle excessivo do 
Estado (2001, p. 107). 



regulação social, assegurando prestação de serviços públicos de caráter universal e 

proteção ambiental. 

Com base nesses três aspectos, a regulação passou a desenvolver-se de 

acordo com os princípios do mercado regulado para a competição: Estado-

intervencionista ou Estado-regulador; criação de agências setoriais de regulação 

dotadas de autonomia e especialização; atenção aos monopólios naturais; ambiente 

de transição, cabendo ao Estado supervisionar o poder de mercado dos operadores, 

organizar a entrada de novos operadores, zelar pela implantação de um novo 

modelo organizacional, arbitrar conflitos e completar o processo de regulação 

normativa; e a garantia do interesse público (SOUTO, 1999, p. 129-130). 

A necessidade de regular é destacada por Juan Carlos Cassagne ao afirmar que “el 

fenomeno de la privatización al abarcar la transferencia al setor privado de la gestion de los servicios 

publicos que antes prestaban empresas estatales, há generado la correlativa necessidad de regular 

esas actividades para proteger debidamente los intereses de la comunidad” (1994, p. 151).  

 

No que toca ao processo regulador, Vital Moreira destaca que ele abrange: (a) a aprovação 

de normas pertinentes (leis, regulamentos, códigos de conduta,etc); (b) implementação concreta das 

referidas regras (autorizações, licenças, injunções, etc.); (c) fiscalização do cumprimento e punição 

das infrações  (1997, p. 36). 

O autor salienta que, por conjugar tais tipos de poderes – normativo, executivo e para-

judicial, a doutrina norte-americana vê as “comissões reguladoras independentes” como um 

concentrado dos três poderes  típicos do Estado, –Executivo, Legislativo e Judiciário (MOREIRA, 

1997, p.  37). 

Vidalvo Silvino da Costa Filho sintetiza a observação, ao afirmar que a regulação 

compreende o controle da Administração sobre atividades privadas, de acordo com regras de 

interesse público. “Implica na imposição de normas com o propósito de controlar, dirigir, restringir e 

alterar o comportamento dos agentes econômicos, as quais autorizam o poder público a aplicar 

sanções em caso de desrespeito.”  (2001, p. 108) 



Para Vital Moreira, o conceito de regulação deve abranger todas as medidas de 

condicionamento da atividade econômica, revistam ou não de forma normativa. Há necessidade de se 

distinguir, afirma, os instrumentos de regulamentação normativa (lei, etc.) e as medidas 

administrativas, ou outras de intervenção, como polícia administrativa, subsídios e outros incentivos, 

medidas de política financeira e monetária. “O essencial do conceito de regulação é o de alterar o 

comportamento dos agentes econômicos (produtores, distribuidores e consumidores), em relação ao 

que eles teriam se não houvesse regulação, isto é, se houvesse apenas as regras de mercado.” 

(1997, p. 36) 

Verifica-se do exposto que, do prisma jurídico, a regulação é um conceito de difícil precisão, 

pois, como afirma Alexandre Santos de Aragão,  ela possui conteúdos diversos, de difícil 

harmonização jurídica, não obstante ser constantemente utilizado por aqueles que estudam as 

chamadas autoridades administrativas independentes (2002, p. 22). 

  

2.2. A regulação de serviços públicos 

 

No que se refere aos serviços públicos, Arnold Wald e Luiza Rangel de Moraes sublinham 

que o Poder Público transfere as tarefas de execução das obras e serviços para assumir a 

elaboração e execução da política reguladora de todos os setores da economia antes geridos por 

empresas estatais no papel de concessionárias daqueles serviços (WALD; MORAES, 1999, p. 144). 

A disciplina jurídica tradicional dos serviços chamados de “rede”, tais como 

telecomunicações, transporte aéreo, transporte ferroviário, energia elétrica, gás, correios e estradas 

vêm sofrendo transformações, estando em fase de acentuadas mudanças na Comunidade Européia, 

segundo Sabino Cassese. Ele assinala que foi introduzido um novo regime caracterizado pela 

liberalização, ou seja, pela transformação de monopólios em empresas administradas e reguladas 

com base na competência (CASSESE, 1998, p. 19-20). 

Os princípios do novo regime de prestação de serviços públicos foram resumidos pelo 

mestre italiano em cinco pontos: (1) liberdade de acesso ao setor; (2) abolição da concessão, 

substituída pela autorização; (3) obrigação de interconexão, posto serem serviços em rede; (4) 

separação entre rede e serviço; e (5) serviço universal. 



Corolário do primeiro princípio, o segundo previu a substituição do regime de concessão 

pela autorização para afastar a discricionariedade do Estado ao confiar tal serviço.  

Sabino Cassese sublinha que, no sistema europeu, a autorização é oposta à concessão, 

uma vez que, na primeira, a Administração necessita verificar a presença de requisitos e dar resposta 

expressa, ao passo que na concessão isso não é exigido, posto derivar, naquele sistema, da 

chamada reserva originária, discricionária.  

A autorização, realça Sabino Cassese, decorre do princípio da liberdade empresarial e da 

competência das empresas atuantes no mercado. Assim, a Comunidade Européia estabeleceu que 

as autorizações não devem ser discricionárias e sim transparentes e justificadas, o que entendemos 

as aproximar das nossas licenças, atos administrativos vinculados, parecendo-nos equivocada a 

previsão de autorizações vinculadas na lei de criação da ANATEL, conforme será apresentado no 

terceiro capítulo (1998, p. 19-20). 

As noções de interconexão e de separação de serviços e redes, terceiro e quarto princípios 

apresentados por Sabino Cassese, decorrem da peculiaridade da prestação dos serviços públicos 

nos diversos países da Comunidade Econômica Européia (1998, p. 19-20). 

O conceito de regulação, segundo Vital Moreira, exclui a atividade econômica do Estado, “o 

Estado produtor”, posto a regulação ser um condicionamento externo à atividade dos agentes 

econômicos. Existe, afirma, uma relação inversa entre a regulação do Estado e sua participação na 

atividade econômica. Portanto, quanto maior a participação na atividade econômica, menor a 

regulação realizada e vice-versa. Assim, a redução do papel do Estado como produtor e prestador 

direto de serviços aumentou a regulação, especialmente na área dos serviços públicos (1997, p. 37-

38). 

Um realce das mudanças atuais nos parece estar contido na alteração da concepção de 

serviço público, que passou a ser mais restrita, sendo denominado serviço universal, quinto ponto do 

resumo de Cassese.  

Sabino Cassese assinala que, devido ao fato de estarem liberados os serviços, 

franqueados à competição, já não há um serviço público em sentido estrito. Aquilo que antes era 

prestado de forma ampla pelo Estado foi reduzido a um mínimo essencial de obrigações para 

prestação pública. Assim, exemplifica, os administradores de serviço telefônico devem colocar alguns 



pontos telefônicos abertos a todos (cabines telefônicas), o que evidencia perceptível restrição na 

noção de serviço público (1998, p. 20-21). 

Esse panorama, assinala, traz implícita alteração nos controles. No velho regime de 

prestação de serviços públicos, o Estado era, ao mesmo tempo, gestor e controlador. No novo regime 

há uma separação entre quem administra e quem controla, o que trouxe três personagens: os sujeitos 

gestores, o Ministério que dirige e uma autoridade independente de regulação (CASSESE, 1998, p. 

21). 

  

2.3. As contradições da regulação 

 

O processo regulatório apresenta aspectos contraditórios, como destaca 

Marcus André Melo. O autor assevera que as transformações nas atividades 

regulatórias do Estado têm por base três fatores de desenvolvimento. 

O primeiro refere-se a mudanças estruturais nos mercados que alteram os 

preços da atividade reguladora tornando seus custos maiores que seus benefícios. 

Destaca que “os avanços tecnológicos elevaram os custos sociais da regulação 

(deadweigth losses). O argumento técnico freqüentemente invocado é que avanços 

na  tecnologia reduziram os custos do capital de investimento, elevando as 

elasticidades da oferta e da demanda em muitos setores.” (MELO, 2000, p. 9) 

O segundo fator refere-se às mudanças provocadas por novas tecnologias, 

que tornaram obsoletas determinadas regulações como as baseadas na distinção 

entre corretagem, as próprias operações típicas da área financeira e aquelas 

referentes à regulação baseada em redes terrestres, no âmbito das 

telecomunicações.  

O terceiro fator realça que o processo de globalização debilitou o controle 

nacional sobre mercados específicos, como o financeiro, o que tem levado à “‘uma 

corrida competitiva para baixo’. Neste processo, os governos são levados a reduzir 



seus controles regulatórios de forma a tornar seus mercados atraentes para os 

investidores externos.” (MELO,  2000, p. 10) 

O autor sintetiza afirmando que, em conseqüência, há respostas diversas 

dos Estados a tais variáveis, ou seja, os “governos respondem às questões 

colocadas pelos mercados de formas distintas em função de variáveis internas aos 

próprios governos”, como os legados institucionais e a burocracia (MELO, 2000, p. 

10). 

Sabino Cassese destaca que as autoridades independentes estão sendo 

difundidas amplamente na Europa, sem que sejam consideradas as críticas que 

sofrem nos Estados Unidos, onde se percebe que, em médio prazo, tais autoridades 

acabam sendo capturadas 19 pelas empresas reguladas. Assim, sublinha, quem 

deve ser regulado acaba governando o regulador (1998, p. 24). 

Observa-se que o processo regulador não está infenso a vícios que podem 

comprometê-lo, como a possibilidade de os agentes reguladores serem ou virem a 

ser subornáveis, distorcendo a regulação em benefício dos regulados em situações 

em que eles tenham interesses, ou desviando fundos públicos para si. Tal 

circunstância certamente afeta a regulação em um aspecto de relevo, a 

credibilidade, e reforça a possibilidade de adoção de mecanismos de controle mais 

rígidos, com comprometimento da independência da regulação. 

                                                           
19  “[...] la captura se produce si el interés del regulado controla la regulación y la agencia regulatoria; 

o si las partes reguladas logran coordinar las actividades del organismo regulatorio con las 
propias, de modo que se satisfaga su interés privado; o si la parte regulada logra de algún modo 
neutralizar o asegurar el no desempeño (o deficiente desempeño) del cuerpo regulador; o si dentro 
de un proceso sutil de interacción con los reguladores la parte regulada logra (tal vez ni siquiera 
deliberadamente) cooptar a los reguladores para que vean las cosas desde su propia perspectiva 
y así le da la regulación que ellos desean; o si de manera independiente de los deseos formales o 
conscientes, ya sea de los reguladores o las partes reguladas, la estructura básica del sistema de 
recompensas no conduce a reguladores venales ni incompetentes, inevitablemente a una 
comunión de intereses con la parte regulada” (NETTLE; LOISEAU, 2002, p. 6). 



Segundo Pablo Spiller, não obstante a regulação constitua uma opção ante o surgimento 

de monopólios, ela em si mesma não está livre de custos que limitam seu alcance, sendo importante 

encontrar-se um ponto de equilíbrio entre os benefícios pretendidos e os custos para obtê-los. 

É importante reconhecer, assevera, que a competição no mundo real é diversa da teoria. É 

equivocado o entendimento de que os mercados serão sempre atomizados e os agentes 

perfeitamente informados. Ao contrário, a competição do mercado pode melhor caracterizar-se como 

baseada na “destruição de rendas”, canalizada não só via preços, mas também por inovação, 

diferenciação de produtos, competição em qualidade, desenvolvimento de marcas, publicidade e 

outras estratégias não tradicionais (SPILLER apud MELO, 2000, p. 4). 

Paralelamente, assim como é irreal supor-se uma competição perfeita, também o é a 

crença de que a regulação é capaz de solucionar todos os problemas associados à inexistência de 

competição.  

Ao custo que impõe a ausência de informação completa para a tomada de decisões 

regulatórias, soma-se o fato de que tais decisões não surgem de indivíduos ilhados e benevolentes, 

que maximizam uma função de bem-estar social sem restrições. Ao contrário, indivíduos com 

autoridade fragmentada, que perseguem interesses pessoais e estão constantemente expostos a 

pressões por parte dos usuários, das firmas e dos agentes públicos.  

Portanto, a regulação não pode suprir completamente as deficiências dos 

mercados; ao contrário, as falhas na regulação também são comuns e, quando 

ocorrem, aumentam os incentivos para a busca de rendas (rent seeking), tanto de 

parte das empresas como dos atores políticos, aos quais se denomina oportunismo 

governamental (SPILLER apud MELO, 2000, p. 5).  

     

2.4.  A regulação e os princípios da proporcionalidade, da subsidiariedade e da 
eficiência 

 

A concepção de Estado que permeia a atividade reguladora tem amparo em princípios 

defendidos pela doutrina social da Igreja, em cartas papais 20 e no princípio da eficiência, corolário do 

modelo de administração gerencial resultante do processo de reformas. 

                                                           
20  Maria Sylvia Zanella Di Pietro destaca as encíclicas Rerum Novarum (1891), Quadragésimo Anno 



O princípio da eficiência, segundo Diógenes Gasparini, é conhecido entre os italianos como 

“dever de boa administração”. Impõe tal proposição diretora a obrigação de a Administração realizar 

suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento (2002, p. 19). 

Adotado expressamente no caput do artigo 37 da Constituição Federal de 198821, é 

entendido por Wallace Paiva Martins Júnior como o viabilizador da reforma do Estado no Brasil, 

sendo implementado em nível infraconstitucional por instrumentos de otimização ou de privatização, 

em sentido lato, das atividades estatais.  

Todavia, “este é apenas um dos efeitos da consagração legislativa do princípio da 

eficiência. O outro indica uma revalorização do conteúdo da ação administrativa, inclusive a 

decorrente da competência discricionária, cujo parâmetro será também a eficiência.” (MARTINS 

JÚNIOR, 2002, p. 12) 

O autor destaca que os administrados são titulares de dois direitos 

genéricos e fundamentais em face da Administração Pública: legalidade e 

funcionamento.  

A legalidade impõe garantias ao administrado, por sujeitar a Administração 

Pública a um dever negativo de abstenção. O direito ao funcionamento expressa a 

obrigação de a Administração Pública oferecer ao cidadão certas prestações 

positivas, as quais não podem ser renunciadas, em função da primazia do interesse 

público e de sua indisponibilidade (MARTINS JÚNIOR, 2002, p. 12). 

Além da eficiência, destacam-se na organização contemporânea do Estado os preceitos da 

noção de subsidiariedade22, princípio que, segundo Alexandre Santos de Aragão, estaria contido em 

um maior, o Princípio da Proporcionalidade (2002, p. 132). 

                                                                                                                                                                                     
(1931),  Mater et Magistra (1961) e, mais recentemente a Centesimus Annus (1991) sob o 
pontificado de João Paulo II (1999, p. 24). 

21  “Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência [...]” (BRASIL, 1988). 

22  “[...] 51. Devemos armar desde já que o mundo econômico é criação da iniciativa pessoal dos 
cidadãos, quer desenvolvam a sua atividade individualmente, quer façam parte de alguma 
associação destinada a promover interesses comuns. 52. Mas nele, pelas razões já aduzidas 
pelos nossos predecessores, devem intervir também os poderes públicos com o fim de 
promoverem devidamente o acréscimo de produção para o progresso social e em benefício de 
todos os cidadãos. 53. A ação desses poderes, que deve ter caráter de orientação, de estímulo, 
de coordenação, de suplência e de integração, há de inspirar-se no "princípio de subsidiariedade", 



O Princípio da Proporcionalidade segundo Celso Antônio Bandeira de Mello prevê que as 

competências administrativas só podem ser validamente exercidas na extensão necessária ao 

cumprimento da finalidade e interesse público a que estão atreladas. Do ponto de vista do mercado, 

acrescenta-se, a  restrição de sua atividade deve ser exercida na quantidade necessária à realização 

dos objetivos sociais perseguidos, de forma equilibrada, proporcional ao benefício que tem por 

escopo (2002, p. 93). 

Não diretamente vinculado ao federalismo em si, o princípio da subsidiariedade tem 

encontrado interpretações diversas, sendo usado para finalidades identificadas especialmente com o 

campo político-organizacional, em nível estatal, regional, e mesmo comunitário, como atualmente se 

processa a integração européia23. 

Etimologicamente, possui dois significados principais; o primeiro, indica a idéia de algo que 

é secundário; o segundo, cuja significação é mais expressiva, relaciona-se com a idéia de algo que é 

supletivo, complementar (KAKU, 2002, p. 1). 

Sua origem remonta ao surgimento do pensamento cristão e seu escopo é alcançar a 

garantia da dignidade da pessoa humana, constituindo vetor para definir e caracterizar os inter-

relacionamentos entre indivíduos, grupos sociais e até o Estado (KAKU, 2002, p. 2). 

No plano político, identifica-se como a competência real ou natural do Estado de distribuir 

as competências adequadas e necessárias para que cada órgão cumpra suas atribuições, “sem que 

uma esfera de atuação superior acabe neutralizando, diminuindo ou extinguindo, as esferas de 

atuação e capacidade de cada instância inferior” (KAKU, 2002, p. 2).  

                                                                                                                                                                                     
(20) formulado por Pio XI na encíclica Quadragesimo Anno: "Deve contudo manter-se arme o 
princípio importantíssimo em filosofia social: do mesmo modo que não é lícito tirar aos indivíduos, 
a fim de o transferir para a comunidade, aquilo que eles podem realizar com as forças e a indústria 
que possuem, é também injusto entregar a uma sociedade maior e mais alta o que pode ser feito 
por comunidades menores e inferiores. Isto seria, ao mesmo tempo, grave dano e perturbação da 
justa ordem da sociedade; porque o objeto natural de qualquer intervenção da mesma sociedade é 
ajudar de maneira supletiva os membros do corpo social, e não destruí-los e absorvê-los.” 
(VATICANO, 1961, p.11-12) 

23  “O princípio da subsidiariedade tem por objetivo assegurar uma tomada de decisões o mais 
próxima possível dos cidadãos, ponderando constantemente se a ação a realizar à escala 
comunitária se justifica em relação às possibilidades que oferece o nível nacional, regional ou 
local. Concretamente, trata-se de um princípio segundo o qual a União só deve atuar - exceto 
quando se trate de domínios da sua competência exclusiva - quando a sua ação seja mais eficaz 
do que uma ação desenvolvida a nível nacional, regional ou local. Este princípio está intimamente 
relacionado com o princípio da proporcionalidade, que pressupõe que a ação da União não deve 
exceder aquilo que seja necessário para alcançar os objetivos estabelecidos pelo Tratado da 
União.”(CONVENÇÃO EUROPÉIA, 2002, p. 1-2) 



Nessa linha, encontramos as idéias de Estado Subsidiário, corolário do princípio da 

subsidiariedade, formulado dentro da doutrina social da igreja. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro destaca algumas idéias inerentes ao princípio da 

subsidiariedade, como o respeito aos direitos individuais, pelo reconhecimento da primazia da 

iniciativa privada sobre a estatal, com a conseqüência de o Estado abster-se de exercer atividades 

que o particular tenha condições de exercer com recursos próprios, o que impõe limitação à 

intervenção estatal. De outro prisma, deve o Estado fomentar, coordenar e fiscalizar a iniciativa 

privada “de tal modo a permitir aos particulares, sempre que possível, o sucesso na condução de 

seus empreendimentos”, estabelecendo parcerias “entre o setor público e  privado, também dentro do 

objetivo de subsidiar a iniciativa privada quando ela seja deficiente” (1999, p. 24-25).  

Essa noção de fomento, advinda do princípio da subsidiariedade, é relevante para o 

estudo, uma vez que afasta a concepção de que o modelo de Estado que se esboça no Brasil é 

mínimo. Malgrado o Estado, na visão liberal, preocupar-se essencialmente com um mínimo de 

atribuições, na ótica subsidiária, ele deve intervir, fomentando a iniciativa privada quando ela for 

deficiente. Não há incompatibilidade do princípio da subsidiariedade com o Estado pluralista 

democrático, afirma Alexandre Santos de Aragão24. Assim, a concepção de Estado que se desenha 

no Brasil não nos parece em harmonia com a de um Estado absenteísta, mas complementar, 

subsidiário.      

Alexandre Santos de Aragão destaca, além das dimensões territoriais e sociais, a dimensão 

funcional do princípio da subsidiariedade: “intimamente ligada ao fenômeno das agências reguladoras 

independentes, pela qual deve ser considerada a abrangência setorial das sedes regulatórias, dando-

se preferência às sedes regulatórias mais setorizadas em detrimento das sedes mais gerais de 

regulação” (2002, p. 133). 

A concepção de Estado subsidiário trouxe, como conseqüência, alterações na dinâmica 

estatal, como a pluralidade de instâncias normativas não adstritas ao Legislativo, grande parte devido 

à descentralização do aparelho do Estado, que passou a contar com entes dotados de autonomia em 

relação ao poder central. Tais circunstâncias nos encaminham ao ponto central do presente estudo, 

                                                           
24 Alexandre Santos de Aragão sublinha que o princípio da subsidiariedade é visto por muitos 

daqueles que se opõem à regulação estatal como ligado apenas às idéias liberais. “Todavia, não 
há como se conceber um monopólio ideológico sobre tal princípio, tão relevante quanto antigo.” 
(2002, p. 133) A noção de autoridade subsidiária, segundo William Smith Kaku, é antiqüíssima, 
sendo as primeiras manifestações em Aristóteles, São Tomás de Aquino e Dante Alighieri (2002, 



qual seja a análise dos fatores legais que interferem na independência normativa dos entes que 

realizam a regulação no Brasil. 

A seqüência da apresentação nos remete, inicialmente, à apreciação dos principais 

aspectos das agências reguladoras em atividade em  países do mundo ocidental, que de alguma 

forma influenciam nosso sistema jurídico, para, a seguir, enfocar o fenômeno no Brasil, partindo da 

nova concepção de Estado delineada para acolher tais entes reguladores.  

No estudo das agências no direito comparado, será dado maior destaque  ao modelo norte-

americano, no intuito de inferir os pontos de contato e as diferenças daquele modelo de regulação 

com o que se esboça no Brasil.  

 

2.5. A regulação no direito comparado: as Agências Reguladoras norte-americanas 
 

2.5.1. Aspectos gerais 

 

Sabino Cassese assinala que as denominadas autoridades administrativas independentes, 

apesar do nome francês, têm uma realidade inglesa e norte-americana nascida no século XIX.  

Na Inglaterra vitoriana, assinala, foram criados os Inspectors ou Inspectorates, que não 

eram órgãos e, sim, entes separados do Estado e não enquadrados no ente dirigente da 

administração, que controlavam atividades particulares como o trabalho de crianças em minas e na 

indústria, as condições sanitárias dos imigrantes, dentre outros.  

Tal idéia chegou aos Estados Unidos, primeiro em nível estadual e depois em nível federal – 

no início do século XX – por ocasião do denominado New Deal de Roosevelt, nos anos 30 e 40, época 

de grande crise mundial. Desenvolveu-se sob a forma de independent regulatory agencies, modelo 

esse que se difundiu na Europa, primeiro na França, logo na Itália e no próprio Reino Unido 

(CASSESE, 1998, p. 20). 

Nos Estados Unidos, toda a organização administrativa resume-se às agências, criadas por 

lei e controladas pelo Congresso. Tal controle vem sendo, mais recentemente, objeto de disputa entre 

o Presidente e o Congresso daquele país (DI PIETRO, 1999, p.133-134). 

                                                                                                                                                                                     
p. 1).   



A análise da relação do Presidente dos EUA e dos departamentos executivos do governo 

não permite uma visão completa da engrenagem administrativa norte-americana, sublinha Bernard 

Schwartz.  

Fundamenta a assertiva sustentando que há um número expressivo de repartições que não 

estão subordinadas a qualquer desses departamentos, das quais releva para o presente estudo as 

pioneiras Comissões Administrativas Autônomas, cuja atribuição era regulamentar 25 determinados 

aspectos do sistema econômico daquele país.  

Tal comissão, gênese das agências reguladoras atuais, foi definida como uma “junta ou 

comissão, não enquadrada em um departamento executivo, e empenhada na regulamentação de 

alguma forma de atividade privada” (SCHWARTZ, 1966, p. 149). 

A autoridade reguladora atribuída às comissões pertencia a duas categorias gerais: a 

algumas, como a primeira comissão criada em 1887, a Comissão do Comércio Interestadual 

(Interstate Commerce Commission), foram concedidos amplos poderes de controle sobre determinada 

indústria; a outras foi outorgada uma extensa autoridade para impedir certas práticas abusivas ao 

funcionamento da livre concorrência, a exemplo da Comissão Federal de Comércio (SCHWARTZ, 

1966, p. 149-150). 

A autoridade administrativa conferida às comissões autônomas decorreu de delegação, 

tanto administrativa como quase-judicial, acrescida de amplos poderes de legislação delegada26. 

Marcus André Melo realça que tais entes reguladores constituíram inovação organizacional 

resultante de ampla barganha pela qual o Congresso delegava funções a esses organismos, sem que 

isso implicasse fortalecimento do Executivo. O Legislativo, na ocasião da virada do século XIX, 

concentrava prerrogativas de grande magnitude que, praticamente convertiam o Executivo em 

apêndice do Congresso (2000, p. 3). 

As comissões administrativas representaram, segundo Marcos André Melo, uma primeira 

onda de mudanças, que realçou a face intervencionista do Estado Liberal em “um quadro em que 

virtualmente inexiste um setor produtivo estatal”. A segunda onda, afirma, viria com o New Deal, 

sendo que o formato Independent Comission passou a dar lugar, gradativamente, ao de Executive 

Agency (2000, p. 3). 

                                                           
25  Em inglês, o termo regulation é utilizado em sentido amplo. As línguas de origem latina, contudo, 

permitem a distinção entre os termos regular e regulamentar.   
26  ”Se na vida privada tivéssemos de organizar uma entidade para o funcionamento da indústria, 



As comissões autônomas denominadas de segunda onda foram resultado de estudos 

realizados pela comissão de reorganização administrativa de 1937, cuja preocupação era assegurar 

ao Presidente autoridade de supervisão adequada sobre a administração pública norte-americana. 

Foi proposta a substituição das comissões autônomas por dois tipos de entidades: uma a 

que se atribuiriam as funções “quase-judiciais” das antigas comissões, que continuaria a gozar de 

completa independência do Presidente; outra que exerceria todas as funções não-judiciais, sendo 

responsável perante o Presidente.  

Ambas as entidades foram concretizadas por meio da Lei de Reorganização de 1939, que 

outorgava ao Presidente autoridade para reorganizar a Administração, sem qualquer restrição,27 

resultando nas agências executivas (executive agency) e agências independentes (independent 

regulatory agency ou comissions). Elas foram distinguidas por Maria Sylvia Zanella Di Pietro, no 

primeiro tipo, pela possibilidade de seus dirigentes serem livremente destituídos pelo Presidente dos 

EUA e, no segundo, por estarem seus membros protegidos por maior estabilidade, só perdendo o 

cargo por razões expressamente estabelecidas em lei (1999, p. 133-134). 

Para Lúcia Valle Figueiredo, a justificativa, para a restrição de demissão de membros das 

agências reguladoras defluir dos poderes legislativos e quase judiciais desses entes, é controvertida, 

tanto no aspecto dos poderes legislativos, quanto pela restrição à interferência do Presidente nessas 

organizações (1998, p. 136-137). 

  

2.5.2.  As Agências Reguladoras norte-americanas na atualidade 

 

Para Tércio Sampaio Ferraz Júnior, a alta complexidade da  atividade administrativa afastou 

a generalidade e trouxe consigo a noção de especialização, com realce a áreas demarcadas nas 

quais o conhecimento técnico exige formação especial. Conseqüentemente, a independência das 

agências nos EUA tornou-se corolário do alto  grau de discricionariedade técnica de seus atos 

reguladores. 

Todavia, a proliferação de tais atos, a princípio voltados a casos concretos (adjudications), 

passou, com o tempo, a representar a imposição de verdadeiras normas gerais (rulemaking), das 

quais emanavam juízos de valor, de natureza política. Além disso, o aparecimento de  regras técnicas 

                                                                                                                                                                                     
dificilmente seguiríamos o modelo de Montesquieu.” (SCHWARTZ, 1966, p. 149-150) 



para todo tipo de atividade trouxe à discussão o engessamento das atividades reguladas, fato que 

convergiu para proposta de desregulamentação adotada pelo governo Reagan. Isso levou o Judiciário 

a julgar as regulações sob o ângulo da razoabilidade, o que trouxe contestação ao regime de 

agências, sobretudo quanto à sua independência em relação aos três poderes (FERRAZ JÚNIOR, 

2000, p. 2-3).  

O Presidente Reagan, por meio das Executive Orders n.º 12.291 e 12.498, em síntese, 

submeteu os atos das agências à prévia aprovação do Office of Management and Budget (OMB), ente 

diretamente vinculado ao Presidente. Tal submissão, contudo, era tida apenas como facultativa às 

agências. Contudo, por conveniência política, pelo menos sete das mais importantes agências 

independentes a elas aderiram, fato que lhes reduziu a independência do Executivo (ARAGÃO, 2002, 

p. 234). 

Já mais recentemente, na administração Clinton, foram estabelecidos procedimentos 

obrigatórios para as agências, por meio da Executive Order n.º 12.8867/93, sintetizados na 

obrigatoriedade de elas, antes de iniciarem seus procedimentos regulatórios, comunicarem sua 

intenção a um órgão central do Governo, o Regulatory Working Group, incumbido de alertá-las para as 

regulações desnecessárias, dúplices ou contraditórias entre si, ou com a política governamental. Tal 

disciplina implica um procedimento de revisão, que só afeta diretamente às agências executivas, 

devido à subordinação hierárquica ao Executivo.  

Contudo, os denominados regulamentos de aplicação geral significativa (Significant  

Regulatory Action), tanto por seu impacto, superior a cem milhões de dólares, como por razões de 

coordenação, tais como “interferência nas ações de outras agências federais, na política presidencial, 

nas ações dos Estados ou dos entes territoriais locais” , reduziram a liberdade das agências 

independentes de editá-los, fato que realçou a influência do Executivo em alguns dos regulamentos 

daqueles entes, reduzindo a independência da função reguladora (ARAGÃO, 2002, p. 235).    

O Executivo norte-americano, observa-se, evoluiu apresentando hoje um caráter que tende 

à idéia de unidade, em razão da evolução jurisprudencial e das Orders citadas, fato que, segundo 

Alexandre Santos de Aragão, tem propiciado uma aproximação da administração daquele país com os 

princípios desenvolvidos nos países de tradição do direito administrativo. 

                                                                                                                                                                                     
27   (SCHWARTZ, 1966, p. 157) 



Destaca o citado autor, nessa linha evolutiva, o avanço procedimental a que chegaram as 

agências reguladoras com o Administrative Procedure Act (APA), que assegura a participação dos 

indivíduos e dos grupos – no que diz respeito a interesses coletivos e difusos – nos processos 

decisórios das agências, mesmo naqueles que visam à edição de normas gerais e abstratas 

(ARAGÃO, 2002, p. 235).    

De ressaltar que a atuação das agências reguladoras no desempenho de sua função quase-

legislativa, na nomenclatura dos EUA, implica obediência a padrões mínimos, standards, impostos 

pela lei diretamente, ou de forma implícita decorrem do seu espírito ou do próprio sistema jurídico.  

Um importante caráter diferenciador das agências reguladoras nos Estados Unidos é que  

elas se subordinam, ou respondem ao Congresso e não ao Executivo. Isso confere característica 

diferenciadora relevante ao processo regulatório norte-americano, nem sempre considerada na 

literatura comparada. No contexto americano, os aspectos procedimentais do processo decisório das 

agências são sujeitos à regulação congressual, contudo o conteúdo substantivo da regulação é objeto 

de decisão interna autônoma, porque essas últimas dispõem de “rule making powers”, o poder de 

fazer leis (MELO,  2000, p. 4). 

Segundo Marcus André Melo, tal legislação prevê que a agência deve anunciar sua intenção 

em considerar um ponto para possível introdução de legislação com bastante antecedência, 

solicitando aos interessados opiniões, além de expor as justificativas para as normas propostas, à luz 

das evidências coletadas sobre o assunto. O sentido para tal procedimento é cumprir o papel de 

“alarme contra incêndio” para os interesses afetados e suas representações congressuais, fato que 

permite um maior controle do legislativo sobre tais entidades, para as quais delegaram competência 

com vistas à formulação de políticas em áreas específicas.  (2000, p. 32).  

A impossibilidade de livre exoneração nas agências que não sejam executivas é outro 

aspecto evolutivo observado, uma vez que, não obstante o reduzido poder de exoneração atribuído ao 

Presidente, este continua contando com esse poder, necessário para o desempenho de suas 

atribuições constitucionais.  

Alexandre Santos de Aragão destaca que o relevante não é o fato de a agência ser 

executiva ou não, mas sim se as restrições à exoneração impedem o Presidente de cumprir suas 

atribuições constitucionais. Isso trouxe ao Presidente a possibilidade de edição de normas cogentes 

para as agências, visando a harmonizar a atuação delas com a do Executivo. Ora, se uma agência 



descumprir tal norma, verificada está a possibilidade de exoneração de seus dirigentes (2002, p. 233-

234). 

Por fim, Maria Sylvia Zanella Di Pietro ressalta o papel da recente Lei sobre negociação de 

regulamentos (Negotiated Rulemaking Act), codificada na Lei de Procedimento Administrativo, que 

permite aos próprios titulares de interesses afetados pelo regulamento participar de sua elaboração, 

antes mesmo do início do procedimento estabelecido na referida lei.  

A autora afirma que tal técnica atende a dois objetivos: a superação da rigidez, 

complexidade e litigiosidade, causadas pelos modelos pré-existentes – adotados em resposta a 

exigências judiciais e legislativas de produção de expedientes administrativos de forma exaustiva – e, 

em segundo lugar, a possibilidade real de que interesses organizados possam influir na definição do 

interesse público, afetando o desenho das políticas públicas (DI PIETRO, 1999, p.139). 

2.5.3. A independência das agências reguladoras dos EUA: críticas 

 

No nascimento do atual modelo de agências reguladoras existentes nos EUA, a separação 

de poderes foi entendida como não dotada de eficiência para uma regulação efetiva da indústria. 

Definiu-se que a indústria deveria ser controlada por um poder concentrado: as comissões 

administrativas, que englobariam os três tipos de poder governamental28. 

Para Bernard Schwartz, a fraqueza da comissão administrativa residia no fato de ser um 

organismo híbrido, criado para exercer funções  incompatíveis,  impossíveis de ser realizadas 

adequadamente por um único ente. Além disso, quando uma entidade dessa natureza tomava 

medidas para assegurar o cumprimento de seus próprios estatutos, não poucas vezes isso repercutia 

sobre a política e as medidas tomadas pelo Presidente dos EUA (1966, p.151). 

A resposta ao porquê de não ser tomada uma posição de retirar dessas entidades tal 

autonomia estava no dever de decidir casos em que aqueles que violassem a legislação deviam ser 

processados. Ocorre que esse dever de natureza fundamentalmente judicial – justiça administrativa, 

vale ressaltar –, segundo a tradição anglo-americana, deveria ser exercido com independência das 

esferas políticas do governo (SCHWARTZ, 1966, p.152). 

                                                           
28  “Nesses organismos, as várias etapas de elaboração e aplicação da lei, tradicionalmente 

separadas na política anglo-americana,’foram enquadradas numa só coisa’.” (Schwartz, 1966, 
p.150) 



A fusão das funções administrativa e quase-judicial em um único ente ressaltou o paradoxo 

das comissões administrativas americanas, uma vez que a acumulação das funções de investigador, 

promotor e juiz dificultou o exercício da atividade judicante, tornando-a praticamente impossível e, do 

ponto de vista administrativo, impediu uma coordenação efetiva do trabalho da comissão reguladora 

com a política e medidas do Executivo 29  (SCHWARTZ, 1966, p.153). 

O reconhecimento da autonomia das comissões administrativas impôs ao Executivo norte-

americano um perfil diferente daquele totalmente coordenado, desiderato de um administrador 

eficiente, fato que tem provocado críticas. Dentre as muitas contestações, é realçada aquela que 

afirma que as comissões passaram a ser consideradas governos autônomos em miniatura, um 

“acéfalo quarto setor do governo, um repositório eventual de entidades irresponsáveis e poderes 

incoordenados” (SCHWARTZ, 1966, p.151). 

Ernest Gellhorn e Ronald Levin sustentam que muitas agências operam sob estatutos que 

dão a elas poderes legislativos de editar regras que controlam os atos privados e carregam pesadas 

penalidades civis ou criminais pelas violações; poder executivo para investigar potenciais violações 

das regras ou estatutos e para processar ofensores; e poderes judiciais para arbitrar  disputas 

particulares sobre se o indivíduo ou a companhia falhou no cumprimento das normas governamentais 

(1997, p. 9). 

Estas delegações suscitam questões fundamentais em relação à 

distribuição de autoridade constitucional no sistema de governo norte-americano. A 

Constituição Federal, e a maioria das Constituições Estaduais, são baseadas no 

princípio da separação de poderes. Geralmente, o poder de redigir leis é prerrogativa 

do legislativo, sua execução é prerrogativa do executivo, e o poder de aplicação das 

leis aos litígios, prerrogativa do judiciário. Com a responsabilidade dividida nestas 

ordens, cada Poder, teoricamente, providencia um balanceamento e fiscalização no 

exercício dos outros dois Poderes. A imagem das agências administrativas como um 

                                                           
29  “Não é de esperar que as comissões decidam os casos que lhes são apresentados com aquela 

fria neutralidade de um juiz imparcial da qual fala Burke, quando são elas que instauram o 
processo contra a parte privada e são elas que têm a responsabilidade de apresentar o caso 
contra a parte.” (SCHWARTZ, 1966, p. 152) 



“quarto braço de Poder” parece, ao menos formalmente, estranho  com tal 

paradigma (GELLHORN ; LEVIN, 1997, p. 10). 

Ressaltam os autores que há justificativas para estas amplas delegações de poderes 

combinados. Elas podem ser encontradas  nas vantagens institucionais das agências administrativas, 

frente à nova e rápida mudança nos campos de atividade, que  implicam limitações à legislatura, 

traduzidas na incapacidade de especificar regras detalhadas de conduta. Uma agência armada com 

poderes de decisão flexíveis e com responsabilidade por uma área determinada e limitada pode ser 

equipada para desenvolver políticas mais coerentes. Além do mais, o desenvolvimento efetivo e a 

implementação  das políticas de regulação podem requerer o exercício dos três tipos de poder 

(GELLHORN ; LEVIN, 1997, p. 10-11).  

Uma regra ou uma decisão política podem ser rapidamente anuladas na prática  se as 

investigações ou processos não forem vigorosamente seguidos, ou se apreciadas por tribunais que 

não entenderem ou não estiverem de acordo com as metas de regulação. Quando a matéria do 

programa de regulação for técnica ou complexa, ou quando o conhecimento detalhado da indústria 

for primordial  para a formulação das políticas, as agências reguladoras poderão oferecer sua 

experiência na área (GELLHORN ; LEVIN, 1997, p. 10-11). 

Do apresentado, observa-se que o instituto das agências reguladoras não é uma 

unanimidade nos EUA, especialmente quanto à sua independência normativa. Tal constatação em 

muito auxilia o entendimento das agências reguladoras brasileiras, inseridas que estão em um 

ordenamento jurídico diverso do norte-americano, fato que lhes impõe adaptações. 

 

2.5.4. As diferenças entre o modelo administrativo norte-americano e o 
brasileiro 

 

É natural que a figura do ente regulador, bem como das técnicas de 

regulação, tenham se desenvolvido em países como os EUA, em que o Estado tem 

uma participação reduzida no exercício de atividades produtivas, circunstância que 

impõe a necessidade de um controle mais efetivo daquelas atividades, não apenas 

na defesa dos interesses dos usuários, como na prevenção e combate aos abusos 

do poder econômico.  



Contudo, ela não surgiu da mesma forma e intensidade nos vários países 

que a adotaram, tendo os respectivos ordenamentos jurídicos realizado adaptações 

nos modelos para torná-los assimiláveis às molduras constitucionais existentes, não 

gerando idênticos institutos. Todavia, apresentam traços aglutinadores muito fortes, 

indicativos das fontes inspiradoras, com realce para a norte-americana no modelo 

brasileiro (CAVALCANTI, 2000, p.257).   

Uma questão importante no estudo do tema diz respeito às diferenças entre o modelo da 

administração pública norte-americana e o brasileiro, além do papel destinado às agências 

reguladoras naquele país, comparado com o modelo de regulação que se esboça no Brasil. 

A criação de tais organismos no Brasil é objeto de crítica, em especial pelo fato de provirem 

de um modelo diverso do brasileiro, fato que as descaracterizaria, em especial quanto ao grau de 

independência que possuem nos EUA. 

Essa questão, de relevo para o tema objeto do presente trabalho, impõe, inicialmente, breve 

exposição que possibilite compreender o modelo administrativo norte-americano, com realce para o 

papel desempenhado pelo chefe do Poder Executivo  daquele país. 

Bernard Schwartz, ao analisar as funções do chefe de um Estado soberano, enquadra-as 

em duas categorias: política e administrativa.  

Sustenta que, nos Estados Unidos, o primeiro Congresso não tinha a intenção de outorgar 

poderes administrativos ao Presidente, limitando a atividade dele às questões de natureza política. 

Tencionava-se, afirma, colocar os departamentos administrativos sob o controle do Congresso e não 

sob a direção do Presidente. 

Os Tribunais daquele país, contudo, vieram reconhecendo uniformemente a existência de 

autoridade no Presidente para demitir os chefes dos departamentos do governo, fato que, segundo o 

autor, assegurou o estabelecimento da política a ser ditada pela administração pública dos EUA, ao 

menos no que concerne aos departamentos executivos do Governo (SCHWARTZ, 1966, p.141-142). 

A efetividade da posição do Presidente como chefe da administração pública dos Estados 

Unidos, portanto, estaria assegurada pelos seus poderes de demitir os membros de seu gabinete, 

destacando-se que este é instrumento de aconselhamento ao Presidente, que é a autoridade a quem 

cabem as decisões finais. 



Por outro lado, a autoridade presidencial naquele país encontra restrições para nomear, 

uma vez que, à exceção dos funcionários subalternos, os indicados pelo Presidente devem ser 

confirmados pelo Senado.  

É importante acrescentar que, ao criar o cargo, o Congresso estipula as qualificações dos 

funcionários a serem nomeados para exercê-lo, o que pode impedir a nomeação de pessoa 

considerada mais adequada pelo governante (SCHWARTZ, 1966, p.145-146). 

Constata-se, portanto, que o princípio que assegura a efetividade do presidente dos Estados 

Unidos como chefe administrativo daquela nação reside no poder de demitir, fato que lhe permite 

garantir que a política administrativa adotada pelos escalões mais elevados dos departamentos 

executivos não entre em conflito com seus pontos de vista (SCHWARTZ, 1966, p.148).  

Já a Administração Pública Brasileira, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, inspirou-se no 

direito europeu continental, constituindo uma organização complexa, que compreende uma série de 

órgãos integrantes da denominada administração direta e entidades, que compõem a  administração 

pública indireta. O relevo do Presidente da República frente à Administração no Brasil é diferente da 

posição do Presidente dos EUA,  uma vez que aqui o Presidente integra a Administração, sendo titular 

de um órgão independente30 – a Presidência da República –, situado na cúpula da Administração. 

A autora destaca que, no Brasil, não existe a separação entre Administração Pública e 

Poder Executivo. A Administração está organizada de tal forma que o Chefe do Poder Executivo dela 

é parte integrante, nos termos do inciso II do artigo  84 da Constituição de 198831 (DI PIETRO, 1999, 

p.133). 

A diferença da concepção européia de administração, adotada aqui, está na tradição 

centrista, que a concebe como manifestamente orgânica, com os entes administrativos vistos como 

órgãos de um único corpo. Tal concepção, assevera, é diferente da anglo-saxônica, que sempre viu a 

administração como conjunto de corpos (bodies) de competência regionalizada, “alguns sujeitos ao 

comando direto do Parlamento, outros até mesmo ‘eleitos’ por convenções locais” (FERRAZ JÚNIOR, 

2000, p.2). 

                                                           
30  Segundo Hely Lopes Meirelles, os órgãos independentes são originários da Constituição e 

representativos dos Poderes de Estado. Encontram-se no ápice da estrutura governamental, sem 
qualquer subordinação hierárquica ou constitucional, somente sujeitos aos controles de um Poder 
pelo outro (1997, p. 66). 

31 “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: [...] II – exercer, com o auxílio dos 
Ministros de Estado, a direção superior da administração federal;[...]” (BRASIL, 1988). 



Segundo Marcus André Melo, nos Estados Unidos, como visto, não existe o processo de 

regulamentação das leis. Elas são implementadas por agências do governo e não por decreto 

presidencial. Além disso, o Congresso regulamenta o processo de tomada de decisões desses entes. 

Esta restrição do processo decisório daquelas entidades pelo legislativo não tem sido entendida pelas 

Cortes norte-americanas como violação ao princípio da divisão de poderes (2000, p. 30).  

O poder de fazer leis atribuído aos entes de regulação norte-americanos apresenta-se bem 

mais amplo que o de expedição de normas secundárias por entes reguladores como os brasileiros. 

Destaca-se o menor controle sobre elas exercido pelo Judiciário daquele país em comparação com a 

amplitude do controle  desse Poder sobre a Administração Pública, inclusive sobre os entes 

reguladores  (CAVALCANTI, 2000, p. 258).  

Essas diferenças de concepção entre os modelos brasileiro e norte-americano constituem 

argumentos utilizados na crítica realizada pelos autores que não vêem as agências com algo 

assimilável pelo ordenamento jurídico brasileiro. Fica, para o intérprete, a clara necessidade de ser 

realizada uma releitura de institutos jurídicos do Direito Administrativo, para entender o fenômeno e 

verificar como ele se enquadra à realidade do ordenamento jurídico nacional. 

Nesse intento, impende breve análise das características relevantes do modelo regulador 

adotado em outros países, tidas como de relevo para o estudo, em face das diferenças e pontos de 

contato delas em relação ao nosso Direito Público. 

 



2.6.  As Agências Reguladoras na Inglaterra 

 

Um modelo de administração descentralizada é o do Reino Unido, destacado por ser um 

dos mais antigos. O escopo para o surgimento de tais entes na Inglaterra foi afastar a influência do 

poder político na regulação de questões específicas, referentes a segmentos expressivos da 

sociedade inglesa (CAVALCANTI, 2000, p. 260). 

De acordo com o autor, embora tenha havido extinção de vários desses entes e 

modificações em outras entidades, com alterações do perfil do Estado – especialmente no “período” 

Tatcher –, aquelas que exerciam atividades reguladoras foram mantidas, aperfeiçoadas e até 

ampliadas, ocupando espaço outrora destinado a órgãos que tinham em sua composição membros 

eleitos (CAVALCANTI, 2000, p. 257). 

O direito inglês não elaborou a figura da personalidade jurídica de direito público, razão pela 

qual ele não contribui para aclarar a questão da forma personalizada das agências reguladoras 

independentes. Não há, naquele país, uma peculiaridade distintiva das agências dos demais corpos 

administrativos, posto ser sua Administração Pública caracterizada por um forte policentrismo e pela 

autonomia de seus órgãos, denominados Quasi Autonomous non Governmental Organizations – 

Quangos, boards ou quasi tribunals  (ARAGÃO, 2002, p. 222). 

Durante o governo Tatcher, buscou-se um maior controle sobre os boards, tendo sido vários 

deles extintos. Novos quangos, contudo, foram criados, já adotando a nomenclatura de agencies ou 

comissions, a exemplo das norte-americanas.  

As agências pós-privatização, na Inglaterra, tiveram suas competências repartidas com o 

ministério referente ao setor regulado. Aos ministros, cabe destacar, compete expedir licences, 

equivalentes às nossas concessões, fixando as políticas públicas. Às agências cabe regulá-las com 

autonomia, inclusive financeira (ARAGÃO, 2002, p. 225). 

Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti destaca na estrutura da Administração Pública 

britânica a figura das Executives Agencies, que representam um dos referenciais adotados para o 

modelo brasileiro de agências executivas em razão do êxito lá encontrado. 

Tais agências, sem ter atividade normativa, pautam-se por meio de contrato de gestão 

firmado entre seus dirigentes e o Ministério responsável e contam com uma administração financeira 



mais flexível, com menor controle do Parlamento, referenciais estes presentes nas Agências 

Executivas previstas no modelo brasileiro (CAVALCANTI, 2000, p. 260-261). 

Kate Jenkins avalia ter o serviço público inglês apresentado sensível melhora, com 

informações, sistemas e orçamentos delegados.32 Afirma que quase três quartos do funcionalismo 

público central trabalham em cento e oito (108) agências executivas inglesas, com metas detalhadas e 

transparentes, em razão da publicidade dada aos contratos de gestão (1999, p. 213). 

Sabino Cassese afirma que, no Reino Unido – pioneiro no sentido das liberalizações e 

privatizações –, com a privatização da propriedade, mas com a assunção do controle público sobre a 

gestão, o Estado terminou por controlar as empresas prestadoras de serviços muito mais do que 

antes, quando era o “proprietário” e gestor direto. Aumentou a ingerência pública, obtendo-se 

melhores resultados, contudo na forma indireta (1998, p. 24). 

Adverte que os monopólios não saíram de cena com as privatizações e delegações. Cita o 

exemplo das telecomunicações inglesas, em que a British Telecom detém oitenta por cento do 

mercado. Os serviços foram abertos à iniciativa privada, afirma, contudo falta muito ainda para serem 

a ela inteiramente submetidos (CASSESE, 1998, p. 24). 

O caráter flexível da Constituição consuetudinária inglesa, o seu exacerbado 

parlamentarismo e a verdadeira fusão de poderes faz com que questões como a independência 

normativa das agências e sua independência frente ao poder central do Estado não tenham o mesmo 

relevo dado à questão em outros países (ARAGÃO, 2002, p. 226). 

 

2.7.  As Autoridades Administrativas Independentes Francesas   

 

A expressão autoridade administrativa independente apareceu pela primeira vez na Lei de 6 

de janeiro de 1978, que regulou informática, arquivos e liberdades, tendo em seu artigo 8º disposto 

que “la C.N.I.L. [Comission Nationale de l’Informatique et des Libertés] est une autorité administrative 

indépendente” (SABOURIN, 1983, p. 278). 

                                                           
32  Uma particularidade das agências reguladoras britânicas é observada na regulação do sistema 

financeiro que, na Inglaterra, é exercida pela Autoridade de Serviços Financeiros (FSA), a única 
instituição supervisora de toda a atividade financeira no Reino Unido, reunindo o trabalho de nove 
agências reguladoras diferentes. A Divisão de Grupos do Complexo da FSA trata com os 
principais conglomerados financeiros radicados na cidade de Londres (LA FUENTE DE ENERGIA 
MUNDIAL, 2001, p. 16). 



Segundo Bernard Stirn,33 de há muito tempo existiam na França instituições administrativas 

dotadas de fortes garantias de independência, como os júris de exames ou de concursos, as 

comissões departamentais de reconstituição de terrenos desmembrados. Lembra que o próprio 

Conselho de Estado foi, ao longo da história, reforçando sua independência no interior da 

administração daquele país (2001, p. 1).  

Realça que as autoridades administrativas independentes surgiram na França de forma 

empírica, podendo ser vistas como uma nova forma de administrar, em certos setores. Sua instituição 

não decorreu de uma lógica pré-determinada. Pelo contrário, foi paralelamente à constituição de 

novas instâncias pela atribuição de poderes e garantias que se foi delineando o conceito de 

autoridade administrativa independente (STIRN, 2001, p. 1).  

As autoridades administrativas independentes francesas são de grande diversidade. As 

próprias fronteiras da categoria não são determinadas com rigorosa clareza. Elas apresentam traços 

comuns, que permitem defini-las como “instituições criadas pela lei, à margem das estruturas 

administrativas tradicionais, sem personalidade jurídica própria, mas dotadas de autonomia 

solidamente assegurada, e incumbidas de missão reguladora em determinado terreno” (STIRN, 2001, 

p. 1).  

Alexandre Santos de Aragão destaca o aparente paradoxo do pluricentrismo administrativo 

resultante da atuação das agências reguladoras ser adotado pela França, que sabidamente sempre 

teve a unidade e a organização hierárquica como paradigmas de sua Administração Pública (2002, p. 

237). 

Nessa linha, Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti assinala ser o sistema francês 

secular inspiração para boa parcela das administrações públicas latino-americanas. Trata-se, afirma, 

de uma administração estruturada a partir de órgãos centrais, compostos do Presidente da República, 

do Primeiro Ministro, dos Ministros e outros órgãos de direção. A partir desse centro, bifurca-se em 

duas linhas: a primeira, que parte de critérios geográficos, vincula-se às regiões e departamentos, e a 

segunda, à especialização de serviços públicos (2000, p.  261). 

Alterando essa estrutura, encontram-se as autoridades administrativas independentes, 

entes autônomos sem subordinação a ministérios, sem previsão constitucional. Essas organizações 

foram questionadas, inicialmente, sobre se seriam novas figuras ou roupagem jurídica nova a figuras 

                                                           
33  Bernard Stirn, Conselheiro de Estado, é professor no Instituto de Estudos Políticos de Paris. 



já existentes. Além disso, questiona-se a sua compatibilidade com o sistema constitucional francês 

sobre o controle judicial, seus atos e, finalmente, a natureza das normas por elas criadas 

(CAVALCANTI, 2000, p. 261-262). 

Dentre as peculiaridades dessas autoridades independentes, Alexandre Santos de Aragão 

ressalta a ausência de personalidade jurídica, que, paradoxalmente, é considerada na França um 

requisito da independência de tais entes, por afastá-los da tutela exercida pela administração central, 

uma vez que não há pessoa jurídica naquele país que não se submeta a um forte controle ministerial 

(2002, p. 237). 

Paul Sabourin destaca que Georges  Braibant verificou que a palavra “independente” 

aplicada às autoridades administrativas é contraditória, uma vez que, na tradição política francesa, a 

administração não é independente; ela é subordinada ao governo e, por meio dele, ao Parlamento. A 

independência propriamente dita é reservada, pela Constituição Francesa, à autoridade judiciária, que 

também é relativa (SABOURIN, 1983, p. 291). 

As instâncias emissoras  de normas não se podem subsumir às clássicas, cujo desrespeito 

implica sanção.  O sentido de tal entendimento da doutrina francesa é destacado por Alexandre 

Santos de Aragão como o de uma “autorité morale”, mais amplo portanto que a imposição 

administrativa clássica34, que, contudo, influi de forma positiva por seu caráter persuasivo, não 

obstante seus atos constituam meras recomendações (ARAGÃO, 2002, p. 239). 

Ao lado de tal característica, destaca o autor que, ao contrário de muitos países, tais como o 

próprio Brasil, as autoridades administrativas independentes não estão limitadas a regular apenas os 

setores econômicos ou de serviços públicos delegados a particulares, abrangendo também funções 

de proteção aos direitos fundamentais e de proteção aos cidadãos frente à Administração, não se 

vinculando de forma exclusiva ao Direito Econômico (ARAGÃO, 2002, p. 240). 

A proteção dos direitos dos cidadãos, e mais particularmente dos administrados, foi 

inspirada no ombudsman sueco. A lei de 3 de janeiro de 1973 criou o Mediador, que evoluiu para 

Mediador da República por determinação da lei de 13 de janeiro de 1989. Ela o qualifica de 

"autoridade independente". “Nomeado pelo Conselho de Ministros, o Mediador pode ser solicitado por 

                                                           
34  “As autoridades administrativas independentes contribuem tanto para a elaboração do Direito 

quanto as autoridades administrativas clássicas, por meios que não são necessariamente de 
constrição e de imposição, mas que – geralmente – não são menos eficazes: informação, 
investigação, proposição e recomendação.” (TIMSIT apud ARAGÃO, 2002, p. 239) 



qualquer parlamentar a interferir em questões de dificuldades encontradas por um cidadão em suas 

relações com a administração” (STIRN, 2001, p. 2).  

A atribuição de poderes normativos às autoridades administrativas independentes francesas 

é admitida pelo Conselho Constitucional daquele país, que, contudo, exige que a lei estabeleça os 

standards para seu desenvolvimento, com a ressalva de as políticas públicas ficarem a cargo do 

Governo, da Administração Central, que pode editar normas na área de competência da autoridade 

independente (ARAGÃO, 2002, p. 244). 

Bernard Stirn sublinha que  a idéia de incluir na Constituição francesa o princípio da 

existência de autoridades administrativas independentes, ou mesmo de nela mencionar algumas 

delas, não se impôs. Aduz que surgiu, por outro lado, a questão da compatibilidade dessas 

autoridades com o artigo 20 da Constituição da França, segundo o qual "o Governo dispõe da 

administração". Todavia, ressalta que o Conselho Constitucional considerou que não havia 

obstáculos para a criação dessas autoridades tendo reconhecido, inclusive “que a lei poderia conferir-

lhes um poder regulamentador, desde que tivesse alcance limitado e ficasse subordinado ao respeito 

tanto das leis quanto dos decretos” (2001, p. 4). 

Verifica-se que o modelo das autoridades administrativas independentes francesas tem 

diferenças significativas das agências reguladoras brasileiras. Elas dizem respeito à inexistência, 

naquele país, de uma pessoa jurídica reguladora e ao fato de não possuírem previsão constitucional. 

Não obstante, nosso sistema guarda, mutatis mutandi, semelhanças com o francês, em 

especial no que se refere à subtração das agências brasileiras do controle hierárquico do Poder 

Executivo, aqui obtido pela criação das agências reguladoras como autarquias especiais, 

descentralizadas e com poder normativo alargado. 

 

2.8. O modelo de agências italiano 

 

A figura da autoridade administrativa independente, na Itália, é associada à desregulação 

[desregulation], significando uma tendência reducionista de produção de normas jurídicas por órgãos 

políticos do Estado, o que possibilita regramentos por Órgãos específicos, segmentos especializados, 

por meio de entes com maior conhecimento técnico. Há uma difícil adequação do modelo de agências 



ao sistema constitucional italiano. Tal dificuldade reside, entre outros pontos, no “enquadramento da 

produção normativa desses entes como atos regulamentares” (CAVALCANTI, 2000, p. 264). 

 O autor destaca que a doutrina procura responder a esse questionamento, entendendo tais 

entes como análogos ao Poder Executivo, com base em atribuição de funções. A conotação da linha 

de atuação dos entes independentes italianos demonstra uma atividade  de regulação técnica sem 

conotação política, atendendo à necessidade de disciplinar de forma setorizada e técnica os setores 

regulados (CAVALCANTI, 2000, p. 265).  

O modelo de autoridade administrativa independente, adotado na Itália, abrange a tutela de 

direitos fundamentais, razão pela qual Alexandre Santos de Aragão salienta ser ele mais amplo que o 

brasileiro, que estaria nele contido (2002, p. 251). 

No que toca à independência das agências reguladoras italianas, são elas vistas por parte 

da doutrina daquele país como um quarto poder, em razão do exercício de poderes normativos 

exercitáveis de regra pelo Parlamento.  

A Corte Constitucional Italiana  refutou tal idéia, ao fundamentar em decisão que a 

independência da autoridade não deve ser vista como uma separação do ordenamento geral, mas 

como “a expressão de uma profunda transformação das concepções relativas à intervenção do Estado 

na economia, imposta pela necessidade de determinadas atividades econômicas se desenvolverem 

sob o controle de autoridades imparciais, em posição de eqüidistância em relação aos interesses 

públicos e privados em jogo” 35 (ARAGÃO, 2002, p. 251-252). 

Nino Longobardi afirma que, na Carta Fundamental italiana, a subordinação da 

administração ao governo apresenta contornos relativamente mais fortes, sobretudo porque, feita a 

abstração dos resultados de sua aplicação, é inegável que a Constituição republicana introduziu 

conscientemente,  pela primeira vez na história jurídica italiana, o problema da separação da 

administração e do governo e a tutela da administração contra a ação do governo, enquanto órgão 

político (1995, p. 383). 

Afirma que não há, na Constituição italiana, um modelo permanente, puro, da 

administração-organização, mas três; ou, mais especificamente, é encontrado um que comporta três 

partes desprovidas de homogeneidade.  Existe o modelo de administração como  instrumento auxiliar 

                                                           
35  O fenômeno da proliferação das agências reguladoras na Itália tem levado a uma neutralização da 

Administração Pública, sendo que alguns autores o vêem como uma decorrência da 
desmoralização enfrentada pela Administração daquele país por escândalos de corrupção e de 



do governo (art. 95), a idéia da administração como instrumento em si, diretamente disciplinada pela 

lei (art. 97 e 98), e o conceito de uma administração autônoma e comunitária (art. 5, Título V) 

(LONGOBARDI, 1995, p. 384). 

O desenvolvimento dentro dessa concepção de autoridades administrativas independentes 

mais parece indicar, segundo o autor, que a já complexa estrutura administrativa italiana tende, em 

parte, a ganhar novas formas, podendo-se ver neste fenômeno a reafirmação do princípio da 

separação entre o político e o administrativo em face da politização crescente da administração 

(LONGOBARDI, 1995, p. 384). 

Quanto à questão da produção normativa de tais entes, a dificuldade encontrada pela 

doutrina reside no enquadramento de tal produção como atos regulamentares. A solução esboçada 

reside no entendimento de que tais entes seriam análogos ao Poder Executivo, fundados em 

“atribuzioni di funzioni” (CAVALCANTI, 2000, p. 265).  

                                                                                                                                                                                     
ligações com a máfia (ARAGÃO, 2002, p. 252). 



2.9. As agências reguladoras argentinas 

 
A proximidade geográfica e a raiz comum do modelo de regulação brasileiro e do argentino 

traduzem a relevância da apresentação do perfil das agências reguladoras daquele país. 

Na Argentina, o sistema anterior às agências caracterizou-se pela concentração dos 

poderes regulatórios nas próprias empresas estatais prestadoras desses serviços, bem à semelhança 

do sistema brasileiro, segundo Luis Roberto Barroso36 (CASSAGNE, 1994, p. 150). 

O surgimento das agências na Argentina teve seu ponto inicial no processo de privatização 

e de desestatização, com a conseqüente redução dos papéis do Estado (CAVALCANTI, 2000, p. 267-

268). 

Elas resultaram do processo de afastamento do Estado da execução direta de serviços, 

gerando a necessidade de regular e controlar as atividades privatizadas. Não obstante serem de nítida 

inspiração norte-americana, as agências adotaram a natureza jurídica de autarquias, inspiradas no 

sistema francês, circunstância que as diferencia da matriz  dos EUA, por implicar um controle de suas 

decisões pela via do recurso de alçada37 (CAVALCANTI, 2000, p. 268). 

Salienta-se que a Constituição Argentina fixou de forma expressa a subordinação do poder 

regulador ao princípio da legalidade, ao menos em relação à produção de normas secundárias.  

Alexandre Santos de Aragão destaca uma diferença fundamental dos entes daquele país 

em relação às agências reguladoras brasileiras. Sustenta que as agências nacionais são dotadas de 

uma especial autonomia frente à Administração central do Estado, consistente na vedação de 

exoneração ad nutum de seus dirigentes e sujeição a uma supervisão ministerial bastante atenuada, 

sem caráter hierárquico. Na Argentina, apesar de os entes possuírem alguns traços distintivos, como a 

capacitação técnica de seus dirigentes, estes não estão protegidos de garantias funcionais ou de 

proteção de sua esfera de competência junto à Administração Central (2002, p. 257). 

No que se refere ao instrumento de criação, várias agências vêm sendo criadas por Decreto 

do Chefe do Poder Executivo, fato que, além de suscitar dúvidas quanto à sua constitucionalidade, 

                                                           
36  Luis Roberto Barroso assinala que, no Brasil, não se fazia distinção entre a prestação dos serviços 

públicos e sua regulação e fiscalização, uma vez que o serviço era prestado pelo próprio Estado. 
Assim, o mesmo órgão que prestava o serviço editava as normas de sua fiscalização, que 
obviamente era insatisfatória, pois não lhe interessava acusar sua própria ineficiência. A 
Regulação de serviços públicos, portanto, não é novidade, apenas não era visível, posto que  o 
Estado não se autofiscalizava (2000, p. 809-810). 

37  Correspondentes aos recursos hierárquicos impróprios do sistema administrativo brasileiro. 



diminui sua autonomia em relação ao chefe daquele Poder, uma vez que pode ele, a qualquer 

momento, extingui-las por outro ato semelhante. 

Além disso, dentre as características dos entes reguladores argentinos, a questão da 

estabilidade de seus dirigentes é parca, pois podem ser exoneráveis ad nutum, o que lhes 

compromete a independência. 

Como síntese, observa-se que as agências reguladoras argentinas são muito parecidas com 

as brasileiras, contudo distinguem-se, na maioria dos casos, pela ausência de uma autonomia 

diferenciada daquela conferida às autarquias comuns, uma vez que seus dirigentes podem ser 

exonerados ad nutum e é possível a interposição de recurso de alzada, análogo aos recursos 

hierárquicos impróprios, previstos no sistema administrativo brasileiro (ARAGÃO, 2002, p. 260). 



2.10. As agências reguladoras: aspectos relevantes 

 

Realizada a apresentação de aspectos gerais das agências reguladoras  no 

direito comparado, importa salientar aqueles considerados relevantes para a 

compreensão do fenômeno. 

Segundo Jorge Luis Salomoni, as agências administrativas independentes 

distinguem-se por duas características fundamentais: a independência do governo e 

a neutralidade política de sua gestão. Afirma que, para atuarem somente dentro da 

técnica,  são-lhes outorgadas garantias diversas, tais como impossibilidade de 

remoção de seus membros, proibição de que lhes dirijam ordens, instruções, 

recursos próprios, entre outros. 

Em síntese, uma agência reguladora independente é:  um tipo de ente 

administrativo que está dotado de potestades resolutórias e de execução para o 

desenvolvimento da função de regulação; governada por um órgão diretivo de 

natureza colegiada, cujos membros não podem ser demitidos discricionariamente 

pelo Chefe do Executivo, desempenhando seus cargos, preferencialmente com 

mandatos escalonados, renovando-se por partes; um ente de cuja atividade de 

regulação estão excluídos os mecanismos presidenciais de supervisão e de 

coordenação (SALOMONI, 1999, p . 408-409).  

Sabino Cassese aponta quatro características das autoridades 

independentes que merecem realce. 

A primeira é a separação que têm do governo e o fato de a escolha de seus 

componentes ser realizada pelo Parlamento, não estando elas submetidas à direção 

do governo. 



A segunda é a imparcialidade em relação aos interesses dos prestadores de 

serviço e dos usuários, agindo as autoridades como juízes, intermediando a relação. 

A terceira característica deriva da segunda: as autoridades independentes 

atendem aos interesses públicos de maneira mediata, ou seja, elas cuidam de 

interesses de segundo grau, de resolver conflitos entre os usuários e os prestadores 

de serviço e repartir a justiça. 

A quarta e última característica reside no fato de aquelas autoridades 

possuírem estrutura de dimensões limitada, não estando incluídas em organizações 

ministeriais, contando com pessoal mais jovem e melhor remunerado, constituindo 

“ilhas felizes em um panorama de administração pública em crise, com a condição 

de que não abusem, seja multiplicando seu número, ou transformando-se em 

organizações demasiado grandes” (CASSESE, 1998, p. 22-23). 

Destaca Cassese que é objeto de controle das autoridades independentes a 

qualidade dos serviços, estabelecendo para tanto os standards e os preços, 

sublinhando que os controles que realizam não são impostos e, sim, negociados, 

seguindo o princípio do contraditório. 

Para o autor, os interesses defendidos pelas autoridades independentes são 

os dos usuários, os quais são determinados pelas chamadas cartas de serviço, 

citizen charter, introduzidas pioneiramente no Reino Unido, seguido pela França e 

Itália, com documentos similares. 

As cartas de serviço estabelecem direitos dos usuários e obrigações dos 

prestadores de serviço, obtidos mediante consulta aos utilizadores dos serviços e de 

debates com os prestadores (CASSESE, 1998, p. 23). 

A síntese da mudança apresentada pelos serviços no novo sistema de 

regulação resume-se a quatro pontos: primeiro, a passagem da gestão pública para 



o controle público, ou seja, a mudança na função do Estado, que passa de gestor 

para controlador;  segundo, a passagem do cidadão da condição de administrado 

para usuário; terceiro, a separação ente prestador e controlador do serviço; e quarto, 

a atribuição do controle a uma autoridade independente do governo e das partes 

(CASSESE, 1998, p. 23-24). 

Analisados os principais pontos característicos das autoridades 

administrativas independentes, releva de importância, na seqüência, a apresentação 

dos principais aspectos do modelo brasileiro de agências reguladoras. 

Ela segue a forma de apresentação anterior, inserida no âmbito das 

reformas em curso no Brasil, uma vez que as agências são elementos importantes 

na nova concepção administrativa que se desenvolve no país. 



CAPÍTULO III 

A nova concepção da organização administrativa brasileira: as Agências 
Reguladoras Brasileiras 

 

3.1. Aspectos gerais 

 

As agências reguladoras brasileiras não podem ser vistas dissociadas da nova concepção 

de Administração Pública Brasileira, que trouxe como resultado a reforma administrativa encetada 

pelo governo que ora finda, com base no Plano Diretor  da Reforma do Aparelho do Estado. 

O referido Plano distingue as expressões Reforma do Estado e Reforma do Aparelho do 

Estado; a primeira, de caráter mais amplo, volta-se aos vários setores da Administração Pública e ao 

conjunto da sociedade brasileira, enquanto a Reforma do Aparelho do Estado centra-se na eficiência 

a ser impressa à Administração Pública Federal. 

Foram considerados no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

quatro setores, enfocando, segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro,  as atividades-fim 

da Administração Publica, sem referência expressa às atividades meio, diluídas 

entre os denominados serviços administrativos (1999, p. 41).  

Os quatros setores foram assim denominados: Núcleo Estratégico; Setor de Atividades 

Exclusivas; Setor de Serviços Não-Exclusivos e, por fim, o Setor de Produção de Bens e Serviços 

para o Mercado38. 

                                                           
38  “[...] O Núcleo Estratégico corresponde aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público 

e à Presidência da República, juntamente com os ministros auxiliares e assessores diretos, 
responsáveis pelo planejamento e elaboração das políticas públicas. [...] O Setor de Atividades 
Exclusivas de Estado corresponde às funções de segurança ou polícia, arrecadação, fiscalização,  
compra de serviços de saúde pelo Estado, previdência social básica, controle do meio-ambiente, 
subsídio à educação básica, serviço de emissão de passaportes, etc. [...] O Setor de Serviços 
Não-Exclusivos corresponde às funções que o Estado pode realizar simultaneamente com outras 
organizações públicas não-estatais e privadas. A presença do Estado neste setor é justificada pela 
especificidade social das funções, uma vez que elas envolvem direitos humanos fundamentais tais 
como educação e saúde, e porque geram economias externas relevantes, na medida em que 
produzem ganhos não apropriados pelo mercado na forma de lucro, mas que, por outro lado, têm 
impacto sobre a sociedade. [,,,] ao Setor de Produção de Bens e Serviços para o Mercado 
corresponde a área de atuação das empresas. Caracteriza-se pelas  atividades econômicas  
lucrativas que ainda permanecem no Estado, seja por incapacidade de incorporação e 
manutenção pela iniciativa privada, seja pela natureza monopolista da atividade. Neste caso, o 
controle via mercado é considerado insuficiente, exigindo-se rígida regulação do setor em caso de 
privatização.” (RIBEIRO, 1997, p.54-55) 



Estão eles articulados tendo por base o binômio efetividade / eficiência, 

sendo que, no setor estratégico, a efetividade das decisões superpõe-se à eficiência, 

havendo um misto de administração pública burocrática e gerencial. Nos demais, 

prepondera a eficiência, com a prevalência da administração pública gerencial (DI 

PIETRO, 1999, p. 42). 

Entre os objetivos específicos de cada setor, o Plano Diretor da Reforma do Estado prevê, 

para o de atividades exclusivas, a criação de agências executivas39. No denominado terceiro setor, é 

previsto um plano de publicização 40, que transforma as atuais fundações públicas em organizações 

sociais, entidades públicas cuja forma de propriedade que as caracteriza é intermediária entre a 

propriedade estatal e a propriedade privada, sendo identificadas como propriedades públicas não-

estatais, que, mediante contrato de gestão41, receberão dotação orçamentária para atuação em 

parceria com o setor privado (RIBEIRO, 1997, p. 57). 

O quarto setor, o de produção para o mercado, é o local onde estão concentrados os 

monopólios desestatizados42, sendo enfatizado no Plano Diretor ser seu objeto a reorganização e o 

fortalecimento dos órgãos de regulação. 

3.2. As Agências Reguladoras Brasileiras: características 

 

                                                           
39  Agência executiva é a denominação a ser atribuída às autarquias e fundações já existentes e que 

venham a firmar contrato de gestão com a Administração. 
40  “No Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado, o termo “publicização” é empregado  como 

neologismo para explicar a idéia de deslocamento de atividades do Estado para um setor 
intermediário entre o Estado e o Mercado”, o terceiro setor (RIBEIRO, 1997, p.124). 

41  A denominação Contrato de Gestão tem sido utilizada para designar acordos celebrados pela 
Administração com entidades da Administração Indireta, também com entidades privadas que 
atuam paralelamente ao Estado e, por fim, com entes da própria Administração (DI PIETRO, 1999, 
p. 192). 

42  A Lei nº 9491, de 9 de setembro de 1997, define desestatização como: a) a alienação, pela União, 
de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras controladas, preponderância nas 
deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade; b) a 
transferência, para a iniciativa privada, da execução de serviços públicos explorados pela União, 
diretamente ou através de entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade. 
Percebe-se, do dispositivo, que desestatização é o gênero a englobar a privatização, conforme o 
disposto na letra “a”, tal como previa a revogada Lei n.° 8.031, de 12 de abril de 1990, e a 
delegação, referente ao disposto em “b” supra.  Embora vários autores descrevam todo o 
processo como privatização, entendemos ser essa uma parte dele e o vocábulo desestatização o 
mais apropriado para denominá-lo. O termo delegação caracteriza a transferência da execução de 
serviços aos particulares, mantendo o Estado sua titularidade, em face da inalienabilidade dos 
direitos concernentes a interesses públicos. Assim, no presente trabalho, chamaremos delegação 
à transferência da execução de serviços públicos, pela Administração, para a iniciativa privada;  



Agência Reguladora em sentido amplo, segundo Maria Sylvia Zanella Di 

Pietro, seria qualquer órgão da Administração Direta ou entidade da Administração 

Indireta com a função de regular as matérias que lhe são afetas. Nesse sentido, a 

novidade seria o nome agência, que não era utilizado na denominação desses entes 

no Direito Brasileiro até a década de noventa (2000, p.  388). 

Alexandre Santos de Aragão destaca que o termo em si é vazio, mera 

denominação necessitando que “a medida venha acompanhada da disciplina jurídica 

que lhe assegure efetiva autonomia” (2002, p. 270). 

Leila Cuélar, nesse diapasão, observa inexistir definição legal no Brasil de 

agência reguladora. Aduz que a Constituição Federal emprega a expressão agência 

apenas quando se refere àquelas oficiais de fomento (art. 165, § 2.º) e agências de 

instituições financeiras (art. 52, inc. I do ADCT). Ressalta que, mesmo após a edição 

das Emendas Constitucionais n.º 8/1995 e 9/1995, o texto constitucional não 

contemplou a expressão agência e, sim, órgão regulador (2001, p. 75). 

Caio Tácito sublinha que a similitude do modelo de agências reguladoras do Brasil com o 

existente no sistema norte-americano, bem como de figuras equivalentes do direito comparado, é tão-

só terminológica, uma vez que não coincide em termos de substância. O modelo de agências 

brasileiro, afirma, dá início em nosso meio a um esquema de independência e modernidade 

administrativa, em que a descentralização do aparelho do Estado é estimulada, com ênfase nos 

contratos de gestão e na maior cooperação entre a União, os Estados e os Municípios (1999, p. 3-4). 

Assim, vê-se o termo sendo empregado de forma não específica, com 

diferentes acepções, sendo tal ponto destacado por Celso Antônio Bandeira de 

Mello ao afirmar que há outras autarquias criadas que não são agências 

reguladoras, não obstante ostentarem essa denominação. Ilustra a afirmação 

citando a Agência de Desenvolvimento do Nordeste (ADENE) da Agência de 

                                                                                                                                                                                     
enquanto a alienação de direitos sobre bens pela Administração será denominada privatização.  



Desenvolvimento da Amazônia (ADA), a Agência Espacial Brasileira (AEB) e até um 

órgão – não autárquico, portanto – a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) (2002, 

p. 150).  

É relevante para o estudo, portanto, que se analisem as características 

básicas das agências reguladoras brasileiras. 

Segundo Marcos Juruena Villela Souto, elas são criadas por meio de lei 

descentralizadora como entidades integrantes da Administração Indireta  

[...] para o exercício da autoridade inerente à função de intervir na liberdade 
privada  por meio de ponderações entre interesses em tensão, tendo, assim, 
personalidade de direito público, caracterizando-se  como autarquia, por 
exigir autonomia em relação ao poder central, da espécie autarquia especial, 
por ser dotada de independência, que se manifesta, principalmente, pela 
atribuição de mandatos fixos a uma direção colegiada (2002, p. 231). 

Luiz Alberto dos Santos acrescenta que a característica básica desses 

entes reguladores é que têm sua gestão orientada pelos princípios da administração 

gerencial, em que a autonomia autárquica é revigorada, reconhecida na maioria dos 

casos na própria lei, não obstante ser o grau dessa flexibilidade variado de agência 

para agência (2000, p. 102). 

Destaca Caio Tácito que as agências reguladoras brasileiras apresentam as seguintes 

características comuns: são constituídas como autarquias especiais, afastadas da hierarquia 

tradicional dos ministérios e da influência política do governo; gozam de autonomia financeira e 

administrativa, e exercitam poderes normativos complementares à legislação; são dotadas de amplos 

poderes de fiscalização, atuando como instância administrativa final nos litígios que envolvam 

assuntos de suas áreas de competência; respondem pelo cumprimento de metas fixadas e pelo 

desempenho das atividades dos prestadores de serviço (1999, p. 6). 

Quanto às funções exercidas, Luis Roberto Barroso arrola entre as típicas das agências 

reguladoras – além da genérica, consistente na competência para regular e fiscalizar o serviço 

descentralizado – o controle de tarifas, tido como o instrumento significativo na regulação, por 

significar o ponto de tensão entre os interesses do regulado e do poder concedente. O primeiro, 



passível de cair na ganância desenfreada, o segundo, na adoção de tarifas populistas e irreais, que 

podem inviabilizar o serviço (2000, p.  810). 

Sublinha, também, como papel decisivo da agência reguladora, a 

universalização dos serviços, procurando atingir a totalidade da população, com 

destaque no aumento da competitividade, naquelas atividades onde o monopólio 

natural inexista.  

Outra função relevante, segundo o autor, diz respeito à fiscalização do 

cumprimento dos contratos e ao cumprimento dos serviços, com a conseqüente 

aplicação de sanções. Por fim, destaca, como papel de realce de tais entes, a 

arbitragem dos conflitos existentes entre o poder concedente, os concessionários e 

os usuários dos serviços públicos. Assinala que, na concepção das agências 

federais, tal poder está com as próprias agências reguladoras, ao passo que, nas 

agências estaduais, o poder concedente não foi a elas delegado, permanecendo 

com o Executivo (BARROSO, 2000, p. 810).  

 

3.3.  A caracterização dos marcos regulatórios 

 

Juan Carlos Cassagne leciona que o processo de descentralização de 

empresas prestadoras de serviços públicos veio acompanhado de uma série de 

normas reguladoras da respectiva atividade, muitas com fonte no legislador e outras 

fundadas em normas emitidas pelo Poder Executivo.  

A esse conjunto de normas aplicáveis a determinado setor é dado o nome 

jurídico de marco regulatório  que  trata de algo mais que a simples fixação de 

princípios ou bases que devem guiar a regulação, pois o conteúdo de cada marco 

regulatório constitui um sistema completo e integrado (CASSAGNE, 1994, p. 170). 



Os marcos regulatórios dos serviços públicos, na dicção de Juan Carlos 

Cassagne, enfocam os seguintes aspectos: a) fixação dos objetivos de política geral, 

ou seja, os fins que perseguem em cada setor; b) ordenação dos requisitos 

subjetivos inerentes às empresas que prestam o serviço ou desempenham 

atividades; c) regulações genéricas e setoriais aplicáveis à atividade prestacional do 

serviço, ou seja, o núcleo da regulação43 (1994, p. 171).    

Por fim, Juan Carlos Cassagne adverte que o fenômeno regulatório dos 

serviços públicos não se esgota com as leis e decretos que sancionam os marcos 

normativos, uma vez que se ligam a uma diversidade de fontes,  dentre as quais os 

decretos regulamentares de cada marco, e as resoluções dessa natureza, oriundas 

da administração concedente e dos entes regulatórios (1994, p. 171). 

O estudo das agências reguladoras brasileiras, a seguir, destina-se a 

caracterizar as competências  e particularidades de cada um desses entes. Em face 

da necessidade de sua objetivação, limitou-se às agências reguladoras federais. 

Além dessa limitação, cingiu-se às quatro agências consideradas paradigmas de 

outras que vêm sendo criadas: duas delas, em razão de terem  previsão 

constitucional expressa, a ANATEL e a ANP, e as outras, a ANEEL e a ANVISA, em 

virtude de aspectos relevantes desenvolvidos no estudo. Releva no presente 

capítulo o detalhamento das competências desses entes, apresentados em ordem 

das respectivas leis de criação. 

   

3.4. Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 

                                                           
43  Tal núcleo compreende: a declaração legal de cada atividade; as limitações e proibições; 

procedimentos para ter acesso à habilitação (concessão, licença ou mera autorização); normas 
sobre a qualidade técnica dos serviços e/ou produtos; princípios que gerem o sistema tarifário; 
disposições relativas à criação, fins e potestades dos entes regulatórios; prescrições acerca dos 
procedimentos e controle jurisdicional; regras especiais como o procedimento em audiência 
pública; o regime sancionatório aplicável nos casos de descumprimento do ajuste ou de violação 
de regras regulatórias (CASSAGNE, 1994, p. 171). 



 

A ANEEL foi criada pela Lei n.º 9.427 de 26 de dezembro de 1996,  sendo a 

primeira autarquia federal sob regime especial instituída em decorrência do novo 

regime de agências reguladoras. Está vinculada ao Ministério de Minas e Energia.  

Ela absorveu as funções do Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica (DNAEE), sendo encarregada, entre outras tarefas, de gerir a transição de 

um mercado consumidor de energia elétrica exclusivo para a livre negociação entre 

os agentes. 

Eurico de Andrade Azevedo destaca ser bastante complexo o setor de 

energia elétrica, sendo tratado em vários dispositivos legais. Ele sublinha a 

importância da aprovação dos procedimentos decisórios da agência44 e os 

respectivos recursos, posto ser “de fundamental importância para os agentes 

econômicos do setor e os usuários dos serviços, porque os atos da Agência são atos 

administrativos, sujeitando-se aos mesmos princípios e controles dos atos 

administrativos em geral” (1998, p. 143).   

Dos aspectos legislativos considerados  de realce para o presente estudo, 

destaca-se a finalidade a ela atribuída de regular e fiscalizar a produção, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade 

com as políticas e diretrizes do governo federal, conforme dispõe  o artigo 2.º de sua 

lei de criação. 

Dentre suas competências, aquela relacionada à regulação propriamente dita foi remetida, 

no diploma legal de sua criação, à Lei n.º 8.987/1995, que estabelece em gênero, no inciso I do artigo 

29, competir ao poder concedente regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a 

sua prestação.  

                                                           
44  Aprovado pela Resolução 233/1998 da ANEEL. 



A administração da ANEEL será balizada por contrato de gestão45, havendo previsão legal 

de que a execução das atividades complementares de regulação, controle, fiscalização dos serviços e 

instalações de energia elétrica poderá ser descentralizada pela União para os Estados e o Distrito 

Federal mediante convênio de cooperação, nos termos do artigo 20 da lei de criação. Tal convênio 

abrange os serviços e instalações de energia elétrica, excluídos aqueles de geração de interesse do 

sistema elétrico interligado e os de transmissão integrante da rede básica.  

Eurico de Andrade Azevedo destaca serem amplos os poderes da ANEEL, 

passando da expedição de atos regulamentares, promoção das licitações, 

celebração e gestão dos contratos, inclusive dos atos de declaração de utilidade 

pública, para fins de desapropriação de áreas necessárias à concessão. Assinala 

que, para o exercício de tais poderes, sua Diretoria, composta de um Diretor-Geral e 

quatro Diretores46 – nomeados pelo Presidente da República mediante aprovação do 

Senado Federal –, goza de autonomia, com mandato fixo de quatro anos. A 

autonomia financeira é resguardada, basicamente, pelos recursos oriundos da taxa 

de fiscalização dos serviços de energia elétrica (1998, p. 144). 

No que se refere à independência funcional, Arnold Wald e Luiza Rangel de 

Moraes assinalam estar ela comprometida, uma vez que nos três primeiros anos de 

existência da agência as tarifas terão reajustes e revisões definidos pelo Ministério a 

que se vincula a ANEEL (1999, p. 147). 

                                                           
45  “Art. 7.º – A administração da ANEEL será objeto de contrato de gestão, negociado e celebrado 

entre a Diretoria e o Poder Executivo no prazo máximo de noventa dias após a nomeação do 
Diretor-Geral, devendo uma cópia do instrumento ser encaminhada para registro no Tribunal de 
Contas da União, onde servirá de peça de referência em auditoria operacional. § 1.º O contrato de 
gestão será o instrumento de controle da atuação administrativa da autarquia e da avaliação do 
seu desempenho e elemento integrante da prestação de contas do Ministério de Minas e Energia 
e da ANEEL, a que se refere o art. 9.º da Lei n.º 8.443, de 16 de julho de 1992, sendo sua 
inexistência considerada falta de natureza formal, de que trata o inciso II do art. 16 da mesma Lei. 
§ 2.º Além de estabelecer parâmetros para a administração interna da autarquia, os 
procedimentos administrativos, inclusive para efeito do disposto no inciso V do art. 3.º, o contrato 
de gestão deve estabelecer, nos programas anuais de trabalho, indicadores que permitam 
quantificar, de forma objetiva, a avaliação do seu desempenho. § 3.º O contrato de gestão será 
avaliado periodicamente e, se necessário, revisado por ocasião da renovação parcial da diretoria 
da autarquia, sem prejuízo da solidariedade entre seus membros.” (BRASIL, 1996) 

46 Arnold Wald e Luiza Rangel de Moraes destacam que um dos Diretores assume o papel de 
“ouvidor” (1999, p. 147). 



Particularidade das agências reguladoras, as audiências públicas são 

destacadas por Arnold Wald e Luiza Rangel de Moraes como necessárias sempre 

que o processo decisório da ANEEL implicar afetação de direitos dos agentes do 

setor elétrico ou dos consumidores. Tal exigência, acrescenta-se, visa a compensar 

a baixa legitimidade de seus dirigentes, em especial  para o exercício da função 

normativa (1999, p. 147). 



3.5. Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL 

 

Primeira agência reguladora advinda de expressa previsão constitucional 47, a Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL) foi criada pela Lei n.º 9.472, de 16 de julho de 1997, que 

dispõe, em seu artigo 8.º, ser entidade integrante da Administração Pública Federal indireta, 

submetida a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função 

de órgão regulador das telecomunicações, com sede no Distrito Federal, podendo estabelecer 

unidades regionais.  

A Lei 9.472/1997, ao tempo em que organizou os serviços de telecomunicações, criou a 

entidade reguladora, sendo resultado de minuta preparada por Carlos Ary Sundfeld (AZEVEDO, 1998, 

p. 144). 

O diploma legal de sua criação prevê que a ANATEL terá como órgão máximo o Conselho 

Diretor, devendo contar, também, com um Conselho Consultivo, uma Procuradoria, uma Corregedoria, 

uma Biblioteca e uma Ouvidoria, além das unidades especializadas incumbidas de diferentes funções. 

O Conselho Consultivo, destaca Eurico de Andrade Azevedo, é integrado por representantes do 

Congresso Nacional e por entidades: de classe, das prestadoras de serviço de telecomunicações, de 

representantes dos usuários e de outras representativas da sociedade (1998, p. 145). 

Ainda nos termos da Lei n.º 9.472/1997, a natureza de autarquia especial conferida à 

Agência é caracterizada por independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, 

mandato fixo, estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira.  

Eurico de Andrade Azevedo destaca que a autonomia financeira é assegurada pela 

administração do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações –(FISTEL), instituído pela Lei n.º 

5.070/1966, que possui receita  composta de várias origens48, com destaque para aquela decorrente 

do exercício do poder concedente. Quanto à execução orçamentária, a ANATEL não pode sofrer 

                                                           
47 “Art. 21. Compete à União: […] XI – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 

permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização 
dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais.” (BRASIL, 1988)    

48 “Art 2.º O Fundo de Fiscalização das Telecomunicações será constituído: a) das taxas de 
fiscalização; b) das dotações orçamentárias que lhe forem atribuídas no Orçamento Geral da 
União; c) dos créditos especiais votados pelo Congresso; d) do recolhimento das multas impostas 
aos concessionários e permissionários dos serviços de Telecomunicações; e) das quantias 
recebidas pela prestação de serviços por parte do Laboratório e demais orgãos técnicos do 
Conselho Nacional de Telecomunicações; f) das rendas eventuais; g) do recolhimento de saldos 
orçamentários e outros; h) dos juros de depósitos bancários.” (BRASIL, 1966) 



limites à movimentação de seus valores e empenhos, o que é positivo para a execução do programa 

da entidade, apesar de não impedir os cortes gerais de verbas no exercício financeiro se aprovados 

por lei (1998, p. 145). 

Outro aspecto que merece destaque, segundo Eurico de Andrade Azevedo, é a distinção 

entre o regime jurídico que preside a organização dos serviços de telecomunicações. O primeiro, 

regime público, será prestado mediante concessão ou permissão, com a atribuição à prestadora de 

obrigações de universalização e continuidade; o segundo,  regime privado, é prestado mediante 

autorização e se insere entre as atividades que têm supedâneo  nos princípios constitucionais da 

liberdade de exploração econômica e de competitividade. Tal autorização é vista como ato vinculado 

e não terá sua vigência condicionada a termo final, sendo extinta nos casos previstos em lei (1998, p. 

144). 

Arnoldo Wald e Luiza Rangel de Moraes assinalam que, não obstante a lei de criação da 

ANATEL explicitar sua independência nos planos administrativo, financeiro e funcional, há, na Lei n.º 

9.472/1997, determinadas atribuições específicas relacionadas aos serviços de telecomunicações a 

serem exercitadas pelo Presidente da República por meio de Decreto49. Também se observa que a lei 

afastou da área de jurisdição da ANATEL a outorga dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e 

imagens, cabendo à agência tão-só a fiscalização, quanto aos aspectos técnicos, das respectivas 

estações50 (1999, p. 148).     

A competência normativa da agência está expressa no artigo 22 51 do referido texto legal, 

que estabelece, entre as atribuições do Conselho Diretor – além da competência  de 

                                                           
49 “Art. 18. Cabe ao Poder Executivo, observadas as disposições desta Lei, por meio de decreto: I – 

instituir ou eliminar a prestação de modalidade de serviço no regime público, concomitantemente 
ou não com sua prestação no regime privado; II – aprovar o plano geral de outorgas de serviço 
prestado no regime público; III – aprovar o plano geral de metas para a progressiva 
universalização de serviço prestado no regime público; IV – autorizar a participação de empresa 
brasileira em organizações ou consórcios intergovernamentais destinados ao provimento de meios 
ou à prestação de serviços de telecomunicações. Parágrafo único. O Poder Executivo, levando em 
conta os interesses do País no contexto de suas relações com os demais países, poderá 
estabelecer limites à participação estrangeira no capital de prestadora de serviços de 
telecomunicações".  

50 “Art. 211. A outorga dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens fica excluída da 
jurisdição da Agência, permanecendo no âmbito de competências do Poder Executivo, devendo a 
Agência elaborar e manter os respectivos planos de distribuição de canais, levando em conta, 
inclusive, os aspectos concernentes à evolução tecnológica. Parágrafo único. Caberá à Agência a 
fiscalização, quanto aos aspectos técnicos, das respectivas estações” (BRASIL, 1997). 

51 “Art. 22. Compete ao Conselho Diretor: I – submeter ao Presidente da República, por intermédio do 
Ministro de Estado das Comunicações, as modificações do regulamento da Agência; II – aprovar 
normas próprias de licitação e contratação; III – propor o estabelecimento e alteração das políticas 
governamentais de telecomunicações; IV – editar normas sobre matérias de competência da 



constitucionalidade duvidosa, pela qual o referido órgão dirigente aprova normas próprias de licitação 

e contratação 52 –, o poder de  editar normas sobre matérias de competência da Agência. 

Um aspecto curioso constante na lei de criação da ANATEL diz respeito à vinculação da 

autorização53, sabidamente espécie de ato administrativo discricionário e precário, por meio do qual o 

Poder Público torna possível ao requerente a realização de atividade, serviço, ou uso de bens, no 

interesse precípuo do autorizado, na dicção de Hely Lopes Meirelles (1997, p. 171). 

Parece-nos que a explicação para tal previsão decorre da concepção apresentada por 

Sabino Cassese, válida no sistema europeu, adverte-se, onde, diversamente do nosso modelo, a 

autorização se opõe à concessão, uma vez que a primeira é vinculada, ou seja, a Administração, 

verificada a presença dos requisitos exigidos, deve atender à pretensão, ao passo que, na 

concessão, isso não acontece, por ser ela de índole discricionária e precária. No Brasil, conforme 

visto, diferentemente do modelo italiano, a autorização opõe-se à licença, que é ato administrativo 

vinculado.  

Por outro lado, presta-se a autorização, tal como aqui concebida, ao atendimento de 

interesse precípuo do requerente, diversa da permissão, por exemplo, que apresenta, de regra, uma 

convergência de interesses do requerente, do Estado e dos usuários do serviço permitido. 

Entendemos que a última característica não foi desvirtuada nas normas que prevêem a autorização, 

valendo exemplificar com o disposto na Lei n.º 9.074/1995, que estabelece normas para a outorga  e 

prorrogação de concessões e permissões de serviços públicos. 

                                                                                                                                                                                     
Agência; V – aprovar editais de licitação, homologar adjudicações, bem como decidir pela 
prorrogação, transferência, intervenção e extinção, em relação às outorgas para prestação de 
serviço no regime público, obedecendo ao plano aprovado pelo Poder Executivo; VI – aprovar o 
plano geral de autorizações de serviço prestado no regime privado; VII – aprovar editais de 
licitação, homologar adjudicações, bem como decidir pela prorrogação, transferência e extinção, 
em relação às autorizações para prestação de serviço no regime privado, na forma do regimento 
interno; VIII – aprovar o plano de destinação de faixas de radiofreqüência e de ocupação de 
órbitas; IX – aprovar os planos estruturais das redes de telecomunicações na forma em que 
dispuser o regimento interno; X – aprovar o regimento interno; XI – resolver sobre a aquisição e a 
alienação de bens; XII – autorizar a contratação de serviços de terceiros, na forma da legislação 
em vigor.” (BRASIL, 1997) 

52  Inciso IV. (BRASIL, 1997) 
 53  “Art. 128. Ao impor condicionamentos administrativos ao direito de exploração das diversas 

modalidades de serviço no regime privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, a Agência 
observará a exigência de mínima intervenção na vida privada, assegurando que: I – a liberdade 
será a regra, constituindo exceção as proibições, restrições e interferências do Poder Público; II – 
nenhuma autorização será negada, salvo por motivo relevante.” (BRASIL, 1997) [destaquei] 



O artigo 7.º da referida lei, ao estabelecer como objeto de autorização a implantação de 

usinas termelétricas destinadas à produção independente, deixa claro, no inciso I, destinarem-se elas 

a uso exclusivo do produtor. 

 

3.6. Agência Nacional de Petróleo – ANP 

 

A ANP tem sede constitucional, uma vez que a Emenda n.º 9/1995, ao dar nova redação ao 

artigo 177 da Constituição Federal de 1988, estabeleceu, no § 2.º, que lei iria dispor sobre a estrutura 

e atribuições do órgão regulador do monopólio da União. 

A referida Lei, a 9.478/1997, em seu artigo 7.º, estabeleceu que   a Agência Nacional do 

Petróleo (ANP) era por ela criada como ente autárquico especial para integrar a Administração 

Federal Indireta, sendo o órgão regulador da indústria do petróleo e  vinculado ao Ministério de Minas 

e Energia.  

A Lei 9.478/1997 foi regulamentada pelo Decreto n.º 2.455/1998 que aprovou seu 

regimento interno. Sua finalidade, conforme expressa o texto legal 54, é promover a regulação, a 

contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo. 

                                                           
54 “Art. 8.º – A ANP terá como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das 

atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, cabendo-lhe: I – implementar, em sua 
esfera de atribuições, a política nacional de petróleo e gás natural, contida na política energética 
nacional, nos termos do Capítulo I desta Lei, com ênfase na garantia do suprimento de derivados 
de petróleo em todo o território nacional e na proteção dos interesses dos consumidores quanto a 
preço, qualidade e oferta dos produtos; II – promover estudos visando à delimitação de blocos, 
para efeito de concessão das atividades de exploração, desenvolvimento e produção; III – regular 
a execução de serviços de geologia e geofísica aplicados à prospecção petrolífera, visando ao 
levantamento de dados técnicos, destinados à comercialização, em bases não-exclusivas; IV – 
elaborar os editais e promover as licitações para a concessão de exploração, desenvolvimento e 
produção, celebrando os contratos delas decorrentes e fiscalizando a sua execução; –- autorizar a 
prática das atividades de refinação, processamento, transporte, importação e exportação, na 
forma estabelecida nesta Lei e sua regulamentação; VI – estabelecer critérios para o cálculo de 
tarifas de transporte dutoviário e arbitrar seus valores, nos casos e da forma previstos nesta Lei; 
VII – fiscalizar diretamente, ou mediante convênios com órgãos dos Estados e do Distrito Federal. 
as atividades integrantes da indústria do petróleo, bem como aplicar as sanções administrativas e 
pecuniárias previstas em lei, regulamento ou contrato; VIII – instruir processo com vistas à 
declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação e instituição de servidão 
administrativa, das áreas necessárias à exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e 
gás natural, construção de refinarias, de dutos e de terminais; IX – fazer cumprir as boas práticas 
de conservação e uso racional do petróleo, dos derivados e do gás natural e de preservação do 
meio ambiente; X – estimular a pesquisa e a adoção de novas tecnologias na exploração, 
produção, transporte, refino e processamento; XI – organizar e manter o acervo das informações e 
dados técnicos relativos às atividades da indústria do petróleo; XII – consolidar anualmente as 
informações sobre as reservas nacionais de petróleo e gás natural transmitidas pelas empresas, 
responsabilizando-se por sua divulgação; XIII – fiscalizar o adequado funcionamento do Sistema 
Nacional de Estoques de Combustíveis e o cumprimento do Plano Anual de Estoques Estratégicos 



Alexandre Santos de Aragão salienta que as competências no setor são compartilhadas 

pela ANP, pelo Presidente da República e pelo Conselho Nacional de Política Energética, aos quais 

compete a fixação das políticas públicas do setor, ficando para a agência reguladora, a exemplo das 

similares, a expedição de normas e atos concretos para suas implantações (2002, p. 278). 

A ANP será dirigida, em regime de colegiado, por uma Diretoria composta de um Diretor-

Geral e quatro Diretores. Os membros da Diretoria serão nomeados pelo Presidente da República, 

após aprovação dos respectivos nomes pelo Senado Federal, para mandato de quatro anos, não 

coincidentes, permitida a recondução. 

Dispõe o artigo 75 da referida Lei que, na composição da primeira Diretoria da ANP, 

visando implementar a transição para o sistema de mandatos não coincidentes, o Diretor-Geral e dois 

Diretores serão nomeados pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado de 

Minas e Energia, respectivamente com mandatos de três, dois e um ano, e os outros dois Diretores 

serão nomeados da forma padrão acima apresentada. 

A vedação da exoneração ad nutum dos membros da Diretoria colegiada da agência 

reguladora foi submetida à disciplina geral da Lei n.º 9.986/2000, que dispõe que os Conselheiros e 

os Diretores somente perderão o mandato em caso de renúncia, de condenação judicial transitada 

em julgado ou de processo administrativo disciplinar (ARAGÃO, 2002, p. 279).  

Constituem receitas da ANP, de acordo com a lei de criação, dotações consignadas no 

Orçamento Geral da União, créditos especiais, transferências e repasses que lhe forem conferidos, 

além de outros recursos, com destaque para o produto dos emolumentos, taxas e multas por ela 

aplicados. 

Eurico de Andrade Azevedo destaca que a Agência Nacional de Petróleo difere das demais 

agências quanto ao seu objeto. Ela não regula, controla ou fiscaliza um serviço público, afirma, posto 

não se inserirem nessa categoria a pesquisa, a lavra e o refino de petróleo, que são propriamente 

atividades econômicas, monopólio da União (1998, p. 145). 

                                                                                                                                                                                     
de Combustíveis, de que trata o art. 4.º da Lei n.º 8.176, de 8 de fevereiro de 1991; XIV – articular-
se com os outros órgãos reguladores do setor energético sobre matérias de interesse comum, 
inclusive para efeito de apoio técnico ao CNPE; XV – regular e autorizar as atividades 
relacionadas com o abastecimento nacional de combustíveis, fiscalizando-as diretamente ou 
mediante convênios com outros órgãos da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.” 
(BRASIL,1997-a) 



Toshio Mukay afirma que há autores que entendem inexistir diferenças entre serviço 

público, em especial os ditos comerciais e industriais, e as atividades econômicas do Estado, uma vez 

que há atividade econômica naqueles serviços.  

Salienta que o serviço público é uma atividade que, em razão de ser essencial à 

comunidade, deve ser exercitada, em princípio, pelo Estado. Assim, o serviço público industrial ou 

comercial é aquele que o Estado, ao elegê-lo como tal, exerce diretamente ou por meio de outra 

entidade, sendo que o fato de atender a uma necessidade essencial impõe-lhe um caráter de 

interesse público objetivo em sua gestão.  

A atividade econômica do Estado, por outro lado, é aquela que ele resolve assumir, 

observados os princípios da Ordem Econômica constantes da Constituição, por julgar que a atividade 

econômica em questão representa interesse público da referida Ordem, portanto subjetivo. A 

distinção, afirma, reside na valoração dos interesses públicos em jogo, no primeiro de ordem objetiva 

e no outro de natureza subjetiva (MUKAY, 1999, p. 570).  

O artigo 173 da Constituição Federal de 1988 55 , ao dispor sobre o exercício da atividade 

econômica pelo Estado, volta-se aos princípios da livre concorrência e da iniciativa privada. O 

dispositivo destacou o tratamento do Estado em situação isonômica aos particulares, quando no 

exercício de atividade econômica, por meio de entes de direito privado como sociedades de economia 

mista e empresas públicas. Tal previsão constitucional decorre da nova redação do referido artigo, 

conforme disposto na Emenda Constitucional n.º 19/1998.  

                                                           
55  “Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade 

econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança 
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 1.º – A lei estabelecerá o 
estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que 
explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de 
serviços, dispondo sobre: (EC 19/98) I – sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e 
pela sociedade; II – a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto 
aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; III – licitação e contratação de 
obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública; IV – a 
constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de 
acionistas minoritários; V – os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos 
administradores. § 2.º – As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão 
gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado. § 3.º – A lei regulamentará as 
relações da empresa pública com o Estado e a sociedade. § 4.º – A lei reprimirá o abuso do poder 
econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento 
arbitrário dos lucros. § 5.º – A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da 
pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com 
sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e  financeira e  contra a economia 
popular.” (BRASIL,1988) 



Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti destaca as recentes alterações do texto 

constitucional relacionadas à ordem econômica, concebidas com o objetivo de reduzir o papel do 

Estado como agente dessa atividade. Realça a alteração da disciplina da importação, refino, pesquisa 

e lavra de petróleo e de gás natural, cujo monopólio pela União passou a comportar as exceções 

previstas nos parágrafos 1.º e 2.º do artigo 177 56 da Constituição Federal de 1988, rompendo com 

práticas de mais de quarenta anos (1997, p. 71). 

Dentro do novo posicionamento econômico do país, a nova regulamentação do setor de 

petróleo norteou-se por princípios constitucionais afetos à ordem econômica, tais como 

competitividade, livre iniciativa e livre concorrência, dentre outros. Nessa linha, Toshio Mukay sublinha 

que o texto constitucional trata juridicamente de maneira diferente os serviços públicos e as atividades 

econômicas, mesmo que estas sejam praticadas em regime de monopólio. 

Como corolário de tal diferenciação, destaca que o contrato de concessão de exploração, 

desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural é impropriamente denominado contrato de 

concessão, uma vez que tais ajustes são próprios de serviços públicos, o que não é objeto de 

regulação daquela agência reguladora, posto voltar-se à atividade econômica. Não obstante, o fato de 

o termo concessão denominar os contratos firmados pela ANP, indica que ele é apenas análogo ao 

referido contrato, por serem seus ajustes regidos pelo direito privado, não possuindo todas as 

características de um contrato de concessão de serviço público (MUKAY, 1999, p. 571-572). 

Em síntese, Eurico de Andrade Azevedo realça como aspectos comuns, à ANP e às duas 

agências anteriormente apresentadas, a ANEEL e a ANATEL: o mandato dos administradores; a 

nomeação pelo Presidente da República, com prévia aprovação dos nomes pelo Senado Federal, nos 

termos da alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição Federal de 1988; a edição de normas sobre 

matérias inseridas em suas áreas de competência; e os recursos financeiros próprios, oriundos de 

taxa de fiscalização ou de participações governamentais, dentre outros. 

 

3.7. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA 

  

                                                           
56  “§ 1.º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades 

previstas nos incisos I a IV deste artigo, observadas as condições estabelecidas em lei. Parágrafo 
incluído pela Emenda Constitucional nº 9, de 09/11/95: § 2.º   A lei a que se refere o § 1.º disporá 
sobre: I – a garantia do fornecimento dos derivados de petróleo em todo o território nacional; II – 
as condições de contratação; III – a estrutura e atribuições do órgão regulador do monopólio da 



Criada pela Lei n.º 9.782/1999, que foi regulamentada pelo Decreto n.º 3.029/1999 e pela 

Portaria n.º 593/2000, que instituiu seu Regimento Interno, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

– ANVISA foi instituída como autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com 

sede e foro no Distrito Federal, prazo de duração indeterminado e atuação em todo o território 

nacional.  

Leila Cuélar observa que, assim como a ANP, a ANVISA não regula, controla ou fiscaliza 

um serviço público, mas refere-se a uma atividade relevante. Assim, “o âmbito de ação das agências 

reguladoras não está adstrito aos serviços públicos privatizados, mas abrange atividades econômicas 

em sentido amplo” (2001, p. 78). 

Destaca o parágrafo único do artigo 3.º da referida lei que a natureza de autarquia especial 

conferida à Agência é caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de seus 

dirigentes e autonomia financeira. Tal característica é reforçada no artigo 4.º, ao dispor que a ANVISA 

atuará como entidade administrativa independente, sendo-lhe asseguradas, nos termos da citada Lei, 

as prerrogativas necessárias ao exercício adequado de suas atribuições.  

Nos termos do artigo 6.º da Lei n.º 9.782/1999, a ANVISA terá por finalidade institucional 

promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da 

comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, 

dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, 

aeroportos e fronteiras. 

Alexandre Santos de Aragão realça que a atribuição para o estabelecimento da política 

geral do setor é do Ministério da Saúde, todavia por proposta da Agência reguladora,  a quem cabe 

ampla competência, inclusive normativa – em amplos setores econômicos privados geradores 

potenciais de risco à população como tabaco e bebidas,v.g. –, bem como está investida de uma série 

de competências restritivas, autorizativas e repressivas (2002, p. 279-280). 

A ANVISA, nos termos da sua lei de criação, será dirigida por uma Diretoria Colegiada, 

composta por até cinco membros, sendo um deles o seu Diretor-Presidente. Os Diretores serão 

indicados e nomeados pelo Presidente da República, após aprovação prévia do Senado Federal, nos 

termos do artigo 52, inciso III, alínea "f", da Constituição Federal, para cumprimento de mandato de 

três anos, admitida uma única recondução.  

                                                                                                                                                                                     
União.” (BRASIL, 1988) 



Sublinha o referido diploma legal que o Diretor-Presidente da ANVISA será nomeado pelo 

Presidente da República, dentre os membros da Diretoria Colegiada, e investido na função por três 

anos, ou pelo prazo restante de seu mandato, admitida uma única recondução por três anos.  

A exoneração imotivada de Diretor da agência, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 

9.782/1999, somente poderá ser promovida nos quatro meses iniciais do mandato, findos os quais 

será assegurado seu pleno e integral exercício, salvo nos casos de prática de ato de improbidade 

administrativa, de condenação penal transitada em julgado e de descumprimento injustificado do 

contrato de gestão da autarquia. 

A Lei n.º 9.782/1999 já sofreu várias emendas; uma delas, disposta na Medida Provisória 

n.º 2.190-34, de 23 de agosto de 2001, alterou o § 6.º do art. 8.º do citado dispositivo para introduzir a 

previsão de que o Ministro da Saúde poderá determinar a realização das ações previstas nas 

competências da ANVISA em casos específicos e que impliquem riscos à saúde da população57.  

O fato de haver tal previsão legal, malgrado estar ela ajustada à noção de tutela dos entes 

autárquicos, implica clara limitação à autonomia da agência reguladora, uma vez que fica ela sujeita à 

discricionariedade do Ministro de Estado, que decide quando avocar ou reformar as decisões daquele 

ente, sob o simples argumento de consistir situação que implique risco para a população. Melhor seria 

que, nesses casos, os atos fossem praticados pelo Diretor-Geral da agência, ad referendum do 

colegiado da entidade. 

 

3.8  As agências reguladoras estaduais: a ASEP – RJ   

 

Leila Cuélar, em breve análise, destaca que a competência para a criação de agências 

decorre da titularidade do serviço público ou da “competência administrativa-legislativa”. Assim, com a 

delegação de serviços, o Poder Público, nos Estados, passa a exercer uma função de fiscalização de 

sua prestação, desempenhada, em alguns casos, por agências reguladoras. Sublinha, ainda, a 

possibilidade de os Estados e os Municípios receberem da lei delegação para exercer poder 

regulador sobre setores de competência de agências reguladoras federais, como no caso das 

delegações previstas nas leis da ANEEL e ANVISA (2001, p. 84). 

                                                           
57  “§ 6.º O Ministro de Estado da Saúde poderá determinar a realização de ações previstas nas 

competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em casos específicos e que impliquem 
risco à saúde da população.” (BRASIL, 2001-a) 



Luis Roberto Barroso descreve a opção do Estado do Rio de Janeiro de criar um único 

órgão regulador, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos do Estado do Rio De 

Janeiro (ASEP – RJ), que abrange uma pluralidade de áreas de atuação, diversamente do ocorrido na 

área federal em que se optou por uma regulação  multisetorial (1999, p. 370).  

O modelo unisetorial da ASEP – RJ é análogo ao adotado por outros Estados, razão pela 

qual o apresentamos para destacar as características dos entes reguladores estaduais.  

A lei de criação da ASEP – RJ58 dispõe que os serviços serão concedidos pelo Estado, 

cabendo à agência garantir uma prestação adequada, observar o equilíbrio econômico-financeiro dos 

contratos, buscar a estabilidade nas relações entre as partes envolvidas, proteger os usuários contra 

práticas abusivas e monopolistas, otimizar o uso dos bens coletivos, e modernizar e aperfeiçoar os 

serviços prestados. 

Márcio C. Coimbra destaca que o modelo de criação de agências nos 

Estados, abrangente de todos os serviços delegados, vem sofrendo mudanças em 

São Paulo, onde se encontra em fase de constituição uma segunda agência (2001, 

p. 43).  

Assinala o autor que, além das funções específicas em relação aos serviços 

delegados dos Estados, as agências reguladoras estaduais podem firmar convênios 

com as agências nacionais, com a finalidade de realizar o serviço de regulação 

daqueles entes dentro do território do Estado (COIMBRA, 2001, p. 43).  

Destaca Luiz Roberto Barroso que os contratos firmados na prestação de 

serviços por meio de concessão implicam a acumulação de inúmeras tarefas às 

agências reguladoras estaduais, tais como o controle de tarifas, para assegurar a 

viabilidade econômica do contrato; a garantia de universalização  do serviço; o 

fomento da competitividade em áreas em que não haja monopólio natural; a 

fiscalização do contrato; e o arbitramento de conflitos entre as partes envolvidas – 

                                                           
58   (RIO DE JANEIRO, 1997). 



consumidores do serviço, poder concedente, concessionários, comunidade, 

investidores potenciais, dentre outros (1999, p. 370-371). 

Sérgio Nelson Mannheimer, ao descrever o projeto de uma agência 

reguladora estadual, aponta como primeira questão definir se o ente a ser criado 

deverá ocupar-se de todos os serviços regulados ou se deverá ser criado um ente 

específico para cada área. A criação de um ente específico de regulação para cada 

área tem, na diversidade e na peculiaridade de cada serviço público, sua 

fundamentação (1997, p. 204). 

O modelo oposto, em que um único órgão regulador cuida de uma 

pluralidade de áreas, tem inspiração nas Public Utilities Commissions,  modelo 

adotado em vários estados norte-americanos. Adotou-se esse modelo no caso do 

Rio de Janeiro e na quase totalidade dos Estados em virtude de ser reduzido o 

número de concessões submetidas à agência reguladora, situação que não 

justificaria a criação de vários entes, em razão de custos de gestão elevados e da 

possibilidade de ociosidade (MANNHEIMER, 1997, p. 204-205).   

Além disso, complementa, há uma maior possibilidade de aprendizado em 

razão da variedade de setores que, em muitos casos, apresentam aspectos 

idênticos; e facilita que se evite a concorrência entre os vários participantes, com 

sensível redução do risco de interferência política e econômica, conseqüência da 

concentração do poder de decisão dos reguladores a uma única área. Complementa 

afirmando que a ASEP-RJ exercita o poder regulador em sentido amplo, não tendo 

sido reservado um conjunto de áreas específicas para sua atuação (MANNHEIMER, 

1997, p. 204).   

A necessidade de dotar o órgão regulador estadual de poder de polícia 

impôs ao legislador a criação da agência reguladora como ente autárquico, 



assegurando sua independência por meio das garantias atribuídas aos membros de 

seu conselho diretor, bem como pela existência de renda própria em volume 

suficiente à sua autonomia. No caso da ASEP – RJ, foi criada uma taxa de 

regulamentação de 0,5% (meio por cento) sobre o total percebido como renda das 

tarifas cobradas dos usuários a ser paga pelos concessionários ou permissionários 

diretamente à agência reguladora (MANNHEIMER, 1997, p. 206 e 210). 

Leila Cuélar identifica ser possível a existência de benefícios decorrentes da 

instituição de uma única agência reguladora. Dentre eles, destaca a adoção de um 

enfoque global de regulação, afastando-se a existência de conflitos de competência 

e riscos de excesso, em face da proliferação de agências.  

Todavia, assinala, com propriedade, a instituição de uma única agência  

regulando atividades distintas contradita com um dos objetivos da regulação, que 

consiste na especialização, fato que desnatura a essência da agência reguladora, 

concebida para ser ente técnico especializado. Portanto, ao se estabelecer um único 

ente paralelo ao Estado, nada mais se estará fazendo que duplicar o modelo de 

Estado que se deseja modificar (CUÉLAR, 2001, p. 86-87).  

A criação de corpos independentes de regulação fica comprometida com a 

criação de um corpo virtual ao do Estado, sem que se deixe de considerar o déficit 

de legitimidade patente em tal regulador, se confrontado com a do Chefe do Poder 

Executivo, que detém igual competência e cuja legitimidade é patente, em razão do 

sistema democrático escolha para esse cargo político. 

A regulação individualizada, com ênfase nos aspectos técnicos, justifica-se 

posto não interferir, de regra, com direitos e garantias individuais dos cidadãos, não 

se podendo assegurar que tal garantia esteja presente no modelo abrangente de 

regulação que se esboça nos Estados brasileiros.  



 

3.9. As agências reguladoras municipais 

  

Segundo Alexandre Santos de Aragão, há uma agência reguladora 

municipal instituída, ela está situada em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. 

Criada pela Lei n.º 4.798/199959, editada pelo Legislativo Municipal de 

Cachoeiro do Itapemirim, a Agência Municipal de Regulação  dos Serviços de 

Saneamento (AGERSA) foi instituída como autoridade administrativa independente, 

a exemplo da ANATEL (2002, p. 290).  

 A AGERSA é a primeira agência setorial especializada para os serviços de 

saneamento. Seus objetivos, segundo a norma instituidora, são garantir as metas da 

Política Municipal de Saneamento voltadas à universalização na prestação de 

serviços de saneamento, com regularidade, qualidade e modicidade de tarifas, 

através da regulação, fiscalização e controle de concessionária.  

                                                           
59  “Art. 1.° – Fica criada a Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Saneamento de 

Cachoeiro de Itapemirim – AGERSA, entidade integrante da administração pública municipal 
indireta, submetida a regime autárquico especial, vinculada à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, dotada de poder de polícia e de autonomia 
administrativa e financeira. Art. 2.° – A AGERSA tem como finalidade promover a regulação, o 
controle e a fiscalização dos serviços de saneamento concedidos, permitidos, autorizados ou 
operados diretamente pelo poder público municipal. Parágrafo único – A AGERSA terá sede e foro 
na cidade de Cachoeiro de Itapemirim – ES. Art. 3.° – A natureza de autarquia especial conferida à 
Agência é caracterizada por independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica 
e autonomia financeira. Art. 4.° – A Agência atuará como autoridade administrativa independente, 
assegurando-se-lhe, nos termos desta Lei, as prerrogativas necessárias ao exercício adequado de 
sua competência.” (CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, 1999) 



CAPÍTULO IV 
 

Dos limites à normalização, pelo ente regulador, decorrentes da estrutura 
autárquica 

 

4.1. Aspectos gerais 

 

Jorge Luis Salomoni estabelece importante característica das autoridades 

reguladoras independentes, encontrada no direito comparado, que repercute no 

modelo brasileiro.  

Ela diz respeito à influência do tipo de organização estrutural de tais entes, 

que interfere em sua independência do Poder Executivo, advinda do fato de as 

autoridades independentes serem constituídas como entes autárquicos. O autor 

destaca que, embora inexista relação hierárquica entre a autarquia e a 

administração central, a tutela administrativa implica um controle de suas atividades,  

o que seguramente limita sua independência (SALOMONI, 1999, p . 408-409).    

É senso comum de parte da doutrina gozarem as agências reguladoras 

brasileiras de independência em relação ao poder central, pelo fato de serem 

constituídas como autarquias especiais. Tal caráter representaria a possibilidade de 

serem dotadas de poderes que vão além daqueles de que dispõem as autarquias 

comuns, fato que permitiria à agência reguladora uma independência do Executivo, 

além de competência normativa em sua área de especialização.  

Tais considerações merecem meditação e estudo para que se verifique até 

que ponto são harmonizáveis com o ordenamento jurídico nacional. 

Assim, do ponto de vista estrutural, cabe rememorar os principais pontos 

caracterizadores das autarquias em breve apresentação, com o fito de melhor 

compreender os limites que a forma estrutural adotada pode trazer à independência 



da regulação. No próximo capítulo, o objeto de análise será o exercício concorrente 

da atividade reguladora com a atividade normativa do Chefe do Poder Executivo, 

outra característica indicada por Jorge Luis Salomoni. 

 

4.2. Aspectos estruturais: agências Reguladoras, autarquias de regime 
especial  
 

No que se refere à regulação realizada por entes autárquicos, Manoel Gonçalves Ferreira 

Filho assevera que, no período 1930-1945, surgiram, no Brasil, vários órgãos reguladores 

caracterizados como autarquias. Datam daquele período, o Instituto do Açúcar e do Álcool (1933), o 

Instituto Nacional do Mate (1938), o Instituto Nacional do Pinho (1941) e o Instituto Nacional do Sal 

(1940), dentre outros (2001, p. 254). 

Os entes a que se refere o autor eram autarquias econômicas, destinadas à 

regulação da produção e do comércio, que se distinguiam de outras as autarquias 

industriais, como o Lóide Brasileiro; entes de crédito, como a Caixa Econômica 

Federal; de previdência social, como IPASE, IAPC e IAPI; entidades corporativas, 

tais como a OAB; e autarquias educacionais, como as Universidades Federais. 

As agências reguladoras, tidas como novidade, não se distinguem dos 

antigos institutos, uma vez que são elas entes descentralizados da Administração 

Pública com personalidade jurídica de direito público, “com autonomia, inclusive no 

tocante à gestão administrativa e financeira, com patrimônio e receita próprios, 

destinadas a controlar (regular e fiscalizar) um setor de atividades, de interesse 

público, em nome do Estado Brasileiro” (FERREIRA FILHO, 2001, p.255).  

As autarquias sob regime especial portanto, distinguem-se das autarquias 

comuns pelos privilégios a elas conferidos, visando a possibilitar-lhes uma ampliação 



em sua autonomia, para atuarem de forma descentralizada com maior liberdade 

técnica, administrativa e financeira60. 

 

4.3. Caracteres  básicos, competência normativa e limites 

   

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, fruto da reforma administrativa brasileira, foi 

dado destaque às autarquias especiais, forma de organização estrutural das agências reguladoras 

(2002, p. 199). 

No que toca às autarquias especiais, afirma o autor, eram assim denominadas, no passado, 

as universidades, quando se tentava sublinhar o teor de independência administrativa em relação à 

Administração Direta, que era mais acentuado do que a generalidade dos entes autárquicos. Hoje, 

surgiram certas autarquias qualificadas que foram designadas agências reguladoras (MELLO, 2002, 

p. 148). 

As autarquias especiais são criadas com o intuito de desfrutarem de maior liberdade, 

conferida pelo regime especial, nos termos da lei de criação. Isso significa, de um lado, sujeição às 

normas constitucionais que disciplinam as autarquias comuns e, de outro, a natureza especial 

acrescenta-lhes maior autonomia em face da Administração Direta. 

A solução doméstica encontrada para regular os serviços, cuja execução transferiu-se à 

iniciativa privada, portanto, foi a criação desses entes autárquicos de regulação, posto se entender 

serem tais entidades as que melhor se ajustam à necessidade de manifestações imperativas do 

Estado, associadas à flexibilidade exigida pelo novo modelo de administração gerencial, no que toca 

à descentralização administrativa. 

Do ponto de vista político, de acordo com observações de  Francisco de Queiroz Bezerra 

Cavalcanti, a opção pela autarquia dotada de poderes especiais resultou da dificuldade de criação de 

um novo ente na Administração Indireta, que somente seria possível por meio de reforma 

constitucional (2000-a, p. 16). 

                                                           
60  Hely Lopes Meirelles leciona que “autarquia de regime especial é toda aquela que a lei instituidora 

conferir privilégios específicos e aumentar sua autonomia comparativamente com as autarquias 
comuns, sem infringir os preceitos constitucionais pertinentes a essas entidades de personalidade 
pública” (1997, p. 318-319). 



Tal escolha, contudo, criou um obstáculo à independência das agências reguladoras 

brasileiras, uma vez que a autarquia tem um espaço, definido pelo ordenamento jurídico, que limita 

sua atuação.  

Incorporada há mais de sete décadas ao nosso léxico, posto ter sido seu conceito 

desenvolvido, na década de vinte, de forma mais acentuada, e, a partir de 1930, harmonizada com a 

idéia de descentralização do poder político, foi o vocábulo autarquia positivado na conceituação a ele 

dada pelo artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 200, de 25 de fevereiro de 1967 61 (MATTOS, 1999, p. 74). 

Segundo José Cretella Júnior, o vocábulo autarquia, formado de dois elementos 

justapostos autos (próprio) e arquia (comando, governo, direção), significa, etimologicamente, 

comando próprio, direção própria e auto governo (1970, p. 11-12). 

A autarquia, no direito italiano, é entendida como a pessoa jurídica pública que, não 

obstante tenha capacidade de administrar-se, é considerada pelo Estado como um de seus órgãos – 

em sentido lato, sublinha-se –, uma vez que o fim a que se propõe volta-se à consecução de 

interesses análogos aos interesses do Estado (CRETELLA JÚNIOR, 1970, p. 13). 

Observa o autor que, no direito italiano, autarquia designa entidades 

diversas, uma territorial, outra institucional. No Brasil, afirma, foi desprezada a 

concepção territorial, para indicar uma só  realidade: a autarquia vista como ente 

institucional (CRETELLA JÚNIOR, 1970, p. 210). 

Celso Antônio Bandeira de Mello destaca que o papel do direito italiano na 

questão das autarquias, assim como o direito alemão, reside na análise realizada, 

elaborada sob o prisma da personalidade pública. Na França, por outro lado, a 

ênfase foi na distinção dos estabelecimentos públicos (espécies do gênero 

autarquia) dos estabelecimentos de utilidade pública, surgindo por via mediata à 

conceituação de estabelecimentos públicos. Estudaram os franceses, afirma, um 

segmento da área ampla em que incide o instituto jurídico das autarquias (1968, p. 

1-2).  

                                                           
61  “Art. 5.º – Para os fins desta lei, considera-se: I – autarquia – o serviço autônomo, criado em lei 

com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprios, para executar atividades típicas da 
administração pública, que requeiram para seu funcionamento, gestão administrativa e financeira 



José Cretella Júnior, com base na doutrina italiana, diferencia as 

expressões autarquia e autonomia e volta sua atenção para a impropriedade do uso 

indiscriminado de ambos os vocábulos. 

No que se refere à possibilidade do exercício de atividade normativa, realça-

se que a autarquia não exerce competência legislativa, tampouco aquela atribuída 

ao Presidente da República, quando atua na regulamentação das leis, tal como 

prevê a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 84, inciso IV, aspecto este a ser 

detalhado no capítulo seguinte.  

Etimologicamente, autonomia (política) é dar leis a si mesmo, selecionar 

regras de governo próprio, enquanto autarquia é a faculdade de administrar-se; é 

auto-administração de acordo com regras fixadas por um Poder central, que não 

dispensa, antes supõe, contrasteamento por outro Poder. 

A Autarquia não tem, portanto, a faculdade de criar nem de sancionar leis; 

não é soberania, pois não tem poder constituinte fundamental, nada mais  sendo do 

que a expressão da “vontade onímoda e afirmação de uma personalidade erga 

omnes” (CRETELLA JÚNIOR, 1970, p. 16). 

Não sendo autônoma e tampouco soberana, a autarquia projeta-se no 

mundo jurídico concretamente como a “capacidade de governar, por si, os próprios 

interesses, embora digam respeito também ao Estado” (CRETELLA JÚNIOR, 1970, 

p. 16).  

Autarquia, portanto, é “forma específica da capacidade de direito público, 

peculiar aos sujeitos auxiliares do Estado que exercem funções públicas por um 

interesse próprio, que seja igualmente público, e não daqueles que exercem funções 

públicas na qualidade de particulares, com ou sem interesse próprio” (CRETELLA 

                                                                                                                                                                                     
descentralizada.” (BRASIL, 1967) 



JÚNIOR, 1970, p. 16). 

Tal forma de descentralização administrativa62, que visa a uma 

administração mais eficiente, na prática, nem sempre alcança tais resultados, pois, 

como assevera Agustín Gordillo – ao descrever a informalidade dos sistemas 

administrativos paralelos bem como a organização administrativa informal, que nem 

sempre coincide com aquela indicada no organograma –, os entes descentralizados, 

tais como as autarquias institucionais, costumam funcionar, na prática, à imagem e 

semelhança da administração centralizada, padecendo do mesmo vício da excessiva 

centralização (concentração) interna, característica daquele ente central (1982, p. 

134). 

Com a adoção do modelo autárquico para o ente regulador, buscaram-se 

mudanças em seu atuar típico por meio da ampliação de seus poderes, sendo 

defendido por muitos que o legislador atribuiu às agências reguladoras maior 

independência ao qualificá-las como autarquias especiais, objetivando, com tal 

diferenciação, ressaltar sua maior autonomia, se comparadas aos entes autárquicos 

tradicionais. 

Do ponto de vista da competência normativa desses entes, o papel das autarquias está 

limitado à edição de atos infralegais.  O caráter especial a elas atribuído, não obstante muitos 

entenderem alargar tal limite, merece ser analisado com cuidado, não nos parecendo, a priori, terem 

as autarquias denominadas agências reguladoras competência legislativa ilimitada, atribuída de forma 

genérica.  

Assim, a simples qualificação especial não garante, por si só, independência normativa 

àqueles entes, devendo ser ela expressa e limitada às questões de natureza técnica, respeitando-se 

os limites constitucionais à normalização pela via administrativa. Portanto, em nosso sistema jurídico, 

não pode ela ser presumida. 

                                                           
62  A descentralização administrativa é vista por José Cretella Júnior como “a transferência de 

atribuições, em maior ou menor número, dos órgãos centrais para os órgãos locais ou para 
pessoas físicas ou jurídicas” (1970, p. 99). 



A separação das funções entre os três Poderes do Estado, aliada ao fato de tal 

alargamento ser regra de exceção, constitui fatores que contradiz a noção de liberdade no 

estabelecimento de normas, com competência legislativa genericamente delegada, inerente à 

natureza especial dos entes reguladores autárquicos nacionais.  

 

4.4. Da fixidez do mandato dos dirigentes e do pessoal das agências 
reguladoras brasileiras 

 

A característica de autoridade quase-judicial atribuída às comissões administrativas implicou 

que seus membros não poderiam ser diretamente subordinados ao Presidente dos EUA no 

desempenho de suas funções. A nomeação de seus integrantes era feita pelo Presidente para um 

determinado período, sujeita à confirmação do Senado.  

Questionou-se, inicialmente, a demissão pelo Presidente Roosevelt de um membro da 

Comissão Federal de Comércio, nomeado pelo antecessor para um período de sete anos, fato que 

originou pronunciamento judicial da Suprema Corte, conhecido como caso Humphrey, julgado em 

1935. 

A demissão, embora somente pudesse ser feita pelo Presidente – nas hipóteses de 

ineficiência, negligência dos deveres ou mau procedimento no cargo – ocorreu sob o fundamento de 

que a eficácia da ação governamental impunha escolha pelo Presidente do pessoal da Comissão.63 

Entendeu a Corte Suprema que o Presidente não possuía poder amplo de demissão dos 

integrantes da comissão, em razão das funções quase-judiciais exercidas por seus membros64 

(SCHWARTZ, 1966, p. 151). 

No Brasil, a questão da fixidez dos mandatos dos dirigentes das agências reguladoras não 

é pacífica na doutrina, embora a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tenha sinalizado 

favoravelmente, no sentido do não-cabimento da demissibilidade ad nutum desses agentes, ao 

apreciar pedido de liminar, na ADIN 1949. 

                                                           
63   “[...] os objetivos e finalidades desse governo com respeito ao trabalho da Comissão podem ser 

efetuados mais eficazmente com pessoal de minha própria escolha” (SCHWARTZ, 1966, p. 150). 
64  ”A autoridade do Congresso em criar entidades quase-legislativas ou quase-judiciais, para exigir 

que desempenhem seus deveres independentemente do controle executivo, não pode ser posta 
em dúvida; e essa autoridade abrange, como um incidente apropriado, o poder de fixar o período 
durante o qual seus membros continuarão no cargo e de proibir a sua demissão nesse ínterim a 
não ser por uma justa causa. Pois é evidente que aquele que ocupa o cargo somente durante o 
tempo que aprouver a outrem não pode manter uma atitude de independência contra a vontade 



A argüição de inconstitucionalidade foi ajuizada pelo Governador do Estado do Rio Grande 

do Sul contestando os artigos 7.º e 8.º da Lei 10.931 de 1997, daquele Estado, em sua redação 

originária e na redação que lhes conferiu o art. 1.º  da Lei n.º 11.292 de 1998, que instituiu o mandato 

aos dirigentes da agência reguladora estadual e  dispôs que a demissão somente ocorreria por ato da 

Assembléia Legislativa do Estado 65.   

Na decisão, quando do julgamento da liminar66, o Supremo Tribunal Federal indeferiu o 

pedido, o que trouxe certa perplexidade, na medida em que a matéria referente aos dirigentes de 

                                                                                                                                                                                     
desse último.” (SCHWARTZ, 1966, p. 151) 

65  “Arts. 007.º e 008.º da Lei Estadual 10.931 de 1997 , em sua redação originária e na redação que 
lhes conferiu o art. 001.º da Lei Estadual 11292 de 1998 . Lei 10931 de 09 de janeiro de 1997 .  
Cria a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - 
AGERGS e dá outras providências .  " Art. 007 º - Os membros do Conselho Superior da AGERGS 
terão mandato de 004 ( quatro ) anos , somente serão empossados após terem seus nomes 
aprovados pela Assembléia Legislativa do Estado , devendo satisfazer , simultaneamente , às 
seguintes condições : 00I - ser brasileiro ; 0II - ser maior de idade ; III - ter habilitação profissional 
de nível superior ; 0IV - ter reputação ilibada e idoneidade moral ; 00V - possuir mais de cinco ( 
005 ) anos no exercício de função ou atividade profissional relevante para os fins da AGERGS . 
Art. 008 º - Os membros do Conselho Superior da AGERGS somente poderão ser destituídos , no 
curso de seus mandatos , por decisão da Assembléia Legislativa do Estado ". Lei 11292 de 23 de 
dezembro de 1998 . Introduz alterações nas Leis nº 10931 , de 09 de janeiro de 1997 e nº 10942 , 
de 26 de março de 1997 , que criam a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos 
Delegados do Rio Grande do Sul e o seu respectivo Quadro de Pessoal . Art. 001 º - Na Lis nº 
10931 , de 09 de janeiro de 1997 , ficam alterados os textos dos artigos 003 º , 004 º , 006 º 007 º , 
008 º , 010 , 012 , 013 , 014 e 015 , que passam a ater a seguinte redação : [ . . . ] " Art. 007 º - O 
Conselheiro terá mandato de 004 ( quatro ) anos, será nomeado e empossado somente após 
aprovação de seu nome pela Assembléia Legislativa , devendo satisfazer , simultaneamente as 
seguintes condições : 00I - ser brasileiro ; 0II - ser maior de idade ; III - ter habilitação profissional 
de nível superior ; 0IV - ter reputação ilibada e idoneidade moral ; 00V - possuir mais de cinco ( 
005 ) anos no exercício de função ou atividade profissional relevante para os fins da AGERGS". 
"Art. 008 º - O Conselheiro só poderá ser destituído , no curso de seu mandato , por decisão da 
Assembléia Legislativa” (BRASIL, 1949). (destaquei) 

66  “O Tribunal, por maioria , vencido o Sr. Ministro Marco Aurélio , indeferiu o pedido de medida 
cautelar , no que toca à expressão "após terem seus nomes aprovados pela Assembléia 
Legislativa do Estado", contida no art. 007 º, da Lei nº 10931 , de 09/01/97 , do Estado do Rio 
Grande do Sul , tanto na redação originária , como na alteração redacional procedida pelo art. 001 
º da Lei estadual nº 11292 , de 23/12/98 . Votou o Presidente . Prosseguindo no julgamento , e 
após o voto do Sr. Ministro Sepúlveda Pertence (Relator) , deferindo o pedido de medida cautelar , 
para suspender , até a decisão final da ação , a eficácia do art. 008 º, da Lei estadual nº 10931 /97 
, na redação que lhe deu o art. 001 º da Lei estadual nº 11292 /98, assim como na sua redação 
original , o julgamento foi suspenso em virtude do pedido de vista do Sr. Ministro Nelson Jobim. 
Ausentes , justificadamente, o Sr. Ministro Celso de Mello ( Presidente ) , e , neste julgamento , o 
Sr. Ministro Sydney Sanches . Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Velloso ( Vice-
Presidente ) . - Plenário , 08.4.1999 . /# Prosseguindo no julgamento , o Tribunal , tendo em vista 
as objeções postas no voto do Senhor Ministro Nelson Jobim , que foram acolhidas , assinou 
prazo de dez dias para , querendo , aditar-se a incial . Ausente , justificadamente , o Senhor 
Ministro Celso de Mello . - Plenário , 27.10 1999 . /# Prosseguindo no julgamento , o Tribunal , por 
unanimidade , indeferiu o pedido de medida liminar , no que toca à expressão " após terem seus 
nomes aprovados pela Assembléia Legislativa do Estado ", contida no art. 007 º, da Lei nº 10931 , 
de 09/01/1997 , do Estado do Rio Grande do Sul , tanto na redação originária , como na alteração 
redacional procedida pelo art. 001 º da Lei estadual nº 11292 , de 23/12/1998 . Votou o Presidente 
. Retificou o voto proferido anteriormente o Senhor Ministro Marco Aurélio . Em seguida , após os 
votos dos Senhores Ministros Sepúlveda Pertence ( Relator ) e Marco Aurélio , deferindo o pedido 



entes autárquicos é sumulada, nos termos da Súmula 25 de 16 de dezembro de 1963, que prevê que 

a nomeação a termo não impede a livre demissão, pelo Presidente da República, de ocupante de 

cargo dirigente de autarquia. 

  Celso Antônio Bandeira de Mello coloca ponto de vista que nos parece razoável sobre a 

fixidez do mandato dos dirigentes das agências reguladoras. 

Sustenta que ela está fixada de modo estrito na regra contida no art. 9.º da Lei n.º 

9.986/2000, não cabendo discussões a respeito. A ponderação do mestre cinge-se à possibilidade de 

tais mandatos estenderem-se além de um período governamental.  

Afirma não ser isso possível, posto engessar a liberdade administrativa do futuro governo, 

contrariando a essência da República, consubstanciada na duração temporária dos mandatos.  

Ultrapassar o mandato, afirma, implica estender a influência do governante anterior para 

além da época que lhe correspondia, fraudando o povo. Implica manter critérios de gestão que foram 

rejeitados pelo povo e obstar a atuação daquele que os sucedesse “em antítese absoluta com a idéia 

de Democracia e de República” (MELLO, 2002, 153-154).     

No que se refere ao pessoal das autarquias comuns, seus servidores são regidos pelo 

Regime Estatutário da Lei n.º 8.112/1990 e, no caso das agências reguladoras, pela Consolidação 

das Leis do Trabalho, CLT, conforme dispõe a Lei n.º 9.986/2000 67.  

De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello, há, na Constituição, a previsão de cargos 

e empregos para entes dotados de personalidade jurídica de direito público, todavia, entende o autor 

que, para os servidores da Administração Direta, das autarquias e fundações de direito público, o 

                                                                                                                                                                                     
de medida liminar , para suspender , até a decisão final da ação , a eficácia do art. 008 º, da Lei 
estadual nº 10931 /97, na redação que lhe deu o art. 001 º da Lei estadual nº 11292 /98, assim 
como na sua redação original , e do voto do Senhor Ministro Nelson Jobim , indeferindo a liminar , 
o julgamento foi suspenso por indicação do Senhor Ministro Relator . Ausentes , justificadamente , 
o Senhor Ministro Celso de Mello , e , neste julgamento , o Senhor Ministro Maurício Corrêa . - 
Plenário , 11.11.1999 . Concluindo o julgamento , o Tribunal , por maioria , deferiu o pedido de 
medida liminar , para suspender, até a decisão final da ação direta, a eficácia do art. 008 º da Lei 
estadual nº 10931 , de 09/01/97 , na redação que lhe deu o art. 001 º da Lei estadual nº 11292 , de 
23/12/98 , assim como na sua redação original, sem prejuízo de restrições à demissibilidade , pelo 
Governador do Estado, sem justo motivo , conseqüentes da investidura a termo dos Conselheiros 
da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul - 
AGERGS , conforme o art. 007 º da mesma lei , e também sem prejuízo da superveniência de 
legislação válida ; vencido , em parte, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que se limitava a 
suspensão da eficácia do art. 008 º. Votou o Presidente . Retificou o voto anteriormente proferido o 
Senhor Ministro Nelson Jobim . - Plenário , 18.11.1999” (BRASIL, 1949). 

67  “Art. 1.º “As Agências Reguladoras terão suas relações de trabalho regidas pela Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1.º de maio de 1943, e legislação 
trabalhista correlata, em regime de emprego público.” (BRASIL, 2000) 



regime normal, corrente, deveria ser o de cargos públicos, estatutário, regido, no caso, pela Lei n.º 

8.112/1990 (2002, p. 231).    

Marcelo Caetano, por outro lado, afirma que, por muito tempo, os doutrinadores 

apresentavam como principal diferença dos dois regimes o caráter estatutário da função pública em 

contraste com a natureza contratual do emprego de índole privada.  

Argumenta o doutrinador português que as funções são criadas e modificadas consoante 

as exigências do interesse público, cabendo ao legislador estabelecer suas categorias. Afirma que, 

na maioria dos países do mundo, o agente público pode ter seu cargo provido por nomeação ou 

contrato administrativo (CAETANO, 1976, p. 374-379). 

Celso Antônio Bandeira de Mello, por outro lado, expõe como fundamento de sua posição, 

dentre outros, o fato de o regime estatutário atender às peculiaridades de um vínculo no qual não 

estão em causa tão só os interesses empregatícios, mas onde avultam interesses públicos básicos.  

Assevera serem os servidores públicos instrumentos da atuação do Estado e salienta que o 

fim almejado por tal regime jurídico é uma ação impessoal do Estado. Os benefícios porventura 

outorgados aos titulares de cargos não têm outro objetivo diferente daquele de propiciar, “em favor do 

interesse público e dos administrados, uma atuação imparcial do Poder Público” (MELLO, 2002, p. 

231-232). 

Reconhece, por outro lado, que a Constituição68 admite na própria administração direta, nas 

autarquias e fundações de direito público atividades que comportam o regime trabalhista. Não 

obstante, tais atividades devem, de regra, corresponder à prestação de serviços materiais 

subalternos, já que estas atuações não introduzem riscos à impessoalidade da ação do Estado em 

relação aos administrados, caso lhes faltem as garantias inerentes ao regime de cargo (MELLO, 

2002, p. 231).  

Ambas as posições – respeitáveis, por se tratar de reflexões de expoentes do Direito 

Administrativo – devem, em nosso entendimento, ser contextualizadas quando tratamos  das 

autarquias especiais brasileiras, as agências reguladoras. A posição de Marcelo Caetano reflete uma 

postura idealista, ao passo que a de Celso Antônio Bandeira de Melo, uma posição realista, com 

fulcro no conhecimento daquele que convive com as mazelas da Administração Pública brasileira. 

                                                           
68   Arts. 51, IV; 52, XIII; 61,§ 1.º, II e 114. 



Abstraindo de maiores considerações sobre tais mazelas, entendemos 

serem os argumentos que fundamentam a posição do autor brasileiro mais ajustados 

à situação das agências reguladoras de nosso país.  

Verifica-se, na Lei n.º 9.986/2000, dispositivo normativo que fixou o quadro 

de pessoal das agências, que ela dispõe sobre a criação de empregos e funções de 

confiança, conforme se vê de seu artigo segundo.69  

A opção pelo sistema de empregos, não por cargos, aliada à elevada 

quantidade de funções comissionadas, prevista na citada Lei, não nos parecem 

medidas adequadas à independência da função cometida às agências reguladoras. 

De pouco adianta toda a discussão sobre a relevância de serem 

estabelecidas garantias aos dirigentes contra a demissão imotivada se os 

servidores, que são os vetores da regulação realizada, não gozam da segurança 

garantidora da atuação impessoal e a exoneração ad nutum seja uma realidade, 

para expressiva parcela dos servidores com cargo de direção. 

Outro aspecto realçado por Celso Antônio Bandeira de Mello diz respeito à 

admissão de pessoal técnico em caráter temporário, sem concurso público, por até 

trinta e seis (36) meses, prorrogada por mais vinte e quatro (24) meses pela Lei n.º 

9.986/2000 (2002, p.157). 

Tal dispositivo desfigura a noção de contrato temporário, existente para 

atender a eventual necessidade de contratação em razão de excepcional interesse 

público. Destaca que a previsão de prazo tão alongado demonstra não ser a 

contratação emergencial. Caso fosse destinada para aguardar a realização de 

                                                           
69  “Art. 2.º Ficam criados, para exercício exclusivo nas Agências Reguladoras, os empregos públicos 

de nível superior de Regulador, de Analista de Suporte à Regulação, os empregos de nível médio 
de Técnico em Regulação e de Técnico de Suporte à Regulação, os cargos efetivos de nível 
superior de Procurador, os Cargos Comissionados de Direção – CD, de Gerência Executiva – 
CGE, de Assessoria – CA e de Assistência – CAS, e os Cargos Comissionados Técnicos – CCT, 
constantes do Anexo I.” (BRASIL, 2000)  (destaquei)  



concurso público, por exemplo, tal tempo seria mais do que suficiente, até excessivo, 

para a realização do certame. Tal dispositivo, portanto, está a demonstrar o intento 

de escapar da admissão de pessoal por concurso público (MELLO, 2002, p. 157-

158).       

Malgrado a procedência da análise do renomado doutrinador, no caso das agências 

reguladoras, a questão de concurso público para contratação de pessoal encontra-se, no momento, 

obstaculizada ante o fato de a Lei n.º 9.986/2000 estar em análise, quanto à sua constitucionalidade, 

junto ao Supremo Tribunal Federal, objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIN  de n.º 

2310 70. 

A ADIN 2310 suspendeu  liminarmente  o regime de emprego público, segundo Celso 

Antônio Bandeira de Mello, em face da incompatibilidade dele com as funções de fiscalização 

executadas pelas agências reguladoras (2002, p. 148).  

Assinala-se que a referida ADIN encontra-se  no aguardo do julgamento de outra Ação 

Direta de Inconstitucionalidade, a de n.º 2.135/2000, que questiona a própria Emenda Constitucional 

n.º 19, vetor maior das mudanças em fase de implementação71.  

                                                           
70  “1. Após o voto do Senhor Ministro Marco Aurélio (Relator), propondo o referendo da decisão que 

concedeu a medida liminar, o Senhor Ministro Moreira Alves suscitou a preliminar de suspensão 
do julgamento com a suspensão da eficácia da liminar concedida , até que seja apreciada a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade n.º 2.135 – 4/DF (liminar), da relatoria do Senhor Ministro Néri da 
Silveira, no que foi acompanhado pelo voto da Senhora Ministra Ellen Gracie. O Senhor Ministro-
Relator divergiu da proposta, entendendo que o julgamento deveria prosseguir. O Senhor Ministro 
Sepúlveda Pertence concordou com a proposta do Senhor Ministro Moreira Alves e entendeu, 
todavia, que os efeitos da liminar concedida deveriam ser mantidos. Em seguida, pediu vista dos 
autos o Senhor Ministro Maurício Corrêa . Ausente , justificadamente, o Senhor Ministro Nelson 
Jobim. – Plenário, 02.05.2001.” (BRASIL, 2000). (destaquei). 

71  “Pedi vista destes autos desta ação em 02 de maio de 2001. 2. Observo que a apreciação da 
presente ação direta depende do final julgamento da ADI 2.135, ajuizada em 05 de janeiro de 
2000 e distribuída ao Ministro Néri da Silveira, em que se discute a inconstitucionalidade de 
disposições da Emenda constitucional 019/98 à Constituição Federal, aqui invocadas como 
violadas. 3. Noto, ainda, que o julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade teve 
início em 27 de setembro de 2001, mas sua conclusão foi adiada em razão do pedido de vista 
formulado pela Ministra Ellen Gracie, em 08 de novembro próximo passado. 4. Em conseqüência, 
a continuidade do exame da proposta de referendo da decisão concessiva de liminar e a prolação 
do meu voto neste processo estão na dependência do julgamento final da medida cautelar 
requerida na ADI 2.135  que lhe é prejudicial.” (BRASIL, 2000) 



4.5. Da receita financeira das agências reguladoras e da liberdade para licitar 

 

Em relação à liberdade financeira, para compor a receita dos entes reguladores, foi 

instituída uma taxa de regulação72, ou de fiscalização de serviços concedidos ou permitidos, que é 

calculada com base em percentual aplicado sobre o proveito obtido com a delegação.  

Tal atribuição de receitas é um mecanismo que possui a vantagem de afastar os recursos 

financeiros do trânsito pelo erário, contudo, apesar de as agências reguladoras não dependerem de 

recursos orçamentários, há um aspecto de natureza ética a ser observado, uma vez que a agência 

reguladora submete-se “à crítica de ser custeada pelo sujeito fiscalizado” (SOUTO, 1999, p. 142-143).  

Além da questão financeira, outro aspecto dos chamados privilégios diferenciadores das 

autarquias especiais que tem despertado polêmica refere-se à liberdade de licitar, atribuída 

genericamente na legislação de criação das agências reguladoras brasileiras. 

Celso Antônio Bandeira de Mello critica tais normas, por verificar nelas o propósito de as 

entidades reguladoras fugirem das regras de licitação previstas na Lei n.º 8.666/1993. 

Assinala, tomando por exemplo a Lei n.º 9.478/1997 em seu artigo 67, que ela autoriza a 

Petrobrás, na aquisição de bens e serviços, a licitar nos termos de decreto do Presidente da 

República. Afirma que, em sendo a legislação de licitação instrumento voltado a coibir favoritismos, 

buscando isonomia na contratação, a entrega dessa disciplina ao Poder Executivo, ou mesmo às 

agências reguladoras, contradiz com o disposto no inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal de 

1988, que pressupõe lei, e não atos administrativos, para reger as licitações (MELLO, 2002, p. 155-

156). 

Ressalve-se que, não obstante as críticas quanto à constitucionalidade de inovações 

advindas com as agências reguladoras,  uma delas, constante na norma de criação da ANATEL, 

instituiu novas figuras licitatórias: o pregão 73 e a consulta. 

                                                           
72  Apesar de a taxa de regulação estar sub judice  no Supremo Tribunal Federal, Marcos Juruena 

Villela Souto defende que tal taxa não é tributo, posto não haver serviço público – que é executado 
não pela agência e, sim, pelo permissionário ou concessionário – nem tampouco o exercício de 
poder de polícia. Sobre o poder de polícia, assevera que a regulação é, dos momentos da 
prestação de serviços públicos – que se dividem em planejamento execução e controle -, o 
controle. Ao contrário do que ocorre no poder de polícia, “quando o Estado atua sobre uma esfera 
de liberdade cujo titular é o particular, nos serviços públicos essa titularidade já pertence ao 
Estado”, inexistindo qualquer liberdade a ser restrita pelo exercício do poder de polícia. Por fim 
conclui não ser a técnica regulatória análoga à fiscalizatória, posto esta pressupor normas 
diretrizes e decisões arbitrais fixadas por aquela (1999, p. 145-146).   

73  “Pregão é a modalidade de licitação para a aquisição de bens e serviços, comuns, promovida 



A modalidade consulta, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, até hoje, não está bem 

definida, sendo utilizável apenas pelas agências reguladoras nas hipóteses em que for descabido o 

pregão (2002, p. 505). 

O pregão, por sua vez, tem dividido os estudiosos, sendo que uns até 

defendem sua inconstitucionalidade, como o próprio Celso Antônio, não obstante 

entendermos que essa modalidade teve o mérito, inicialmente, de agilizar e 

desburocratizar as aquisições realizadas pelas agências reguladoras, sendo 

posteriormente estendida à Administração Federal por meio da Medida Provisória n.º 

2.182-18/2001.  

Apresentadas as características essenciais das autarquias especiais, 

impende analisar outros aspectos que refletem na independência normativa dos 

entes autárquicos. 

 

 

4.6. Da tutela administrativa 

 

Ao analisar a dilatada autonomia das agências reguladoras, advinda do fato 

de serem criadas como autarquias especiais, Mauro Roberto Gomes de Mattos 

destaca que, não obstante a liberdade de atuação administrativa delas, seus atos 

deverão guardar sintonia com os princípios voltados à Administração Pública em 

geral, com o escopo de evitar abusos e excessos de poder (1999, p. 78). 

A tutela administrativa 74 é um instrumento para alcançar essa sintonia, 

sendo exercitada com fulcro na inexistência de relação hierárquica entre a entidade 

                                                                                                                                                                                     
exclusivamente no âmbito da União, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em que a 
disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas e lances em sessão pública.” (MELLO, 
2002, p. 500)    

74  “Tutela Administrativa é expressão técnica que designa, dum modo geral,a fiscalização que o 
Estado exerce sobre um órgão descentralizado, dentro dos limites precisos que a Lei lhe assinala.” 



maior e o ente tutelado. Ela se desenvolve não sob a ótica de subordinante e 

subordinado e sim pelas relações existentes entre  fiscalizador e fiscalizado. 

Observa-se, contudo, que a autonomia dos entes autárquicos, na prática, é 

limitada pela escolha dos dirigentes e pelo contínuo envio de relatórios e boletins de 

suas realizações ao órgão supervisor, muitas vezes, exercitando uma fiscalização 

que atinge o próprio mérito dos atos administrativos emanados das autarquias, 

abrindo espaço para que a Administração Direta controle aspectos de conveniência 

e oportunidade das decisões daqueles entes (COSTA FILHO, 2001, p. 94). 

As leis de criação das agências reguladoras, na procura de superar tais 

óbices, têm deixado claro que os dirigentes gozam de mandato fixo, no exercício da 

atividade reguladora com dedicação exclusiva, durante certo lapso temporal, com 

estabilidade legal, impossibilitados de serem dispensados imotivadamente, o que 

não ocorre nas autarquias comuns (COSTA FILHO, 2001, p. 94-95). 

 Contudo, é certo que as agências reguladoras, como autarquias que são, 

não estão afastadas de fiscalização do Poder Central, exercitado por meio da 

supervisão ministerial, subsumido ao controle de finalidade dos atos do ente 

descentralizado, objeto da tutela administrativa.  

A natureza jurídica da tutela administrativa é estabelecida, inicialmente, 

examinando-se seu sujeito ativo, o Estado, a quem compete a ação fiscalizadora. De 

regra, são as pessoas jurídicas de direito público interno – União, Estados, Município 

e Distrito Federal –, denominadas entidades maiores, que fiscalizam as pessoas 

jurídicas públicas menores – autarquias, fundações e corporações –, sujeitos 

passivos da tutela administrativa (CRETELLA JÚNIOR, 1970, p. 152-153). 

                                                                                                                                                                                     
(CRETELLA JÚNIOR, 1970, p. 151)  



As atividades tutelares, em si, constituem o conjunto de providências que 

recaem sobre os atos da pessoa jurídica menor, todas fundadas em lei definidora 

que aponta os limites exatos do contrasteamento tutelar, uma vez que tutela não se 

presume.  

Sobre essa necessidade de explicitação da tutela, José Cretella Júnior 

assevera que o poder tutelar é condicionado, “jamais se presumindo, visto que se 

concretiza tão só nos casos e configurações determinados pelo texto legal” (1970, p. 

160). 

A questão de a tutela não ser presumida coloca o intérprete na difícil 

situação de encontrar, nas normas de instituição das agências reguladoras 

brasileiras, os respectivos limites que possibilitem realizar o contrasteamento da 

atividade por elas desempenhada. Observa-se que, salvo o expresso afastamento 

da subordinação hierárquica e dos recursos impróprios, não há previsão expressa 

nas agências analisadas de como será realizado esse controle pelo ente central. 

Não obstante, vale reprisar, a lei de criação do ente autárquico devesse explicitar o 

objeto da tutela e seus limites. 

Surge, portanto, a indagação sobre as agências reguladoras, autarquias 

especiais, estarem ou não submetidas à  tutela administrativa.  

Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que os diplomas de criação das autarquias nem 

sempre expõem todo o sistema de regras que as disciplinam, sendo necessário ao intérprete inferir 

estarem eles incluídos nos pressupostos da noção daquele ente. Assim, exemplifica, não é 

necessário que a lei disponha estarem as autarquias excluídas da subordinação hierárquica, pois tal 

ausência de subordinação é de sua essência, calhando, no caso, para a questão da tutela 

administrativa (1968, p. 415). 

O fato de serem autarquias especiais não tem o condão de transformar a 

agência reguladora em entidade imune à supervisão tutelar, sendo curial que a 



norma criadora explicite, de forma clara, como será exercitada a tutela 

administrativa, pois não nos parece possível, no ordenamento jurídico atual, um ente 

autárquico, por maior a autonomia que possa gozar, ficar imune à tutela 

administrativa.  

Verifica-se, no caso brasileiro, que a possibilidade de a lei não se referir à 

forma como será exercitada a tutela não implica que ela não exista, uma vez que a 

supervisão ministerial é prevista de forma genérica em nosso ordenamento, 

estatuída no artigo 26 do Decreto Lei 200/67 e que dispõe: 

Art. 26 – No que se refere à Administração Indireta, a supervisão 
ministerial visará a assegurar, essencialmente: 
I – A realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da 
entidade; 
II – A harmonia com a política e programação do Governo no setor de 
atuação da entidade; 
III – A eficiência administrativa, operacional e financeira da entidade 
(BRASIL, 1967). 

 

Tal previsão, não especifica as ações a serem desempenhadas pelo ente 

central, que deverão obviamente ter previsão legal, contudo não afasta dos entes 

reguladores a tutela, ao menos dentro da generalidade em que foi formulada.  

A generalidade do referido artigo não nos parece impeditiva do exercício da 

tutela, conforme se vê do controle tutelar existente em Portugal. 

Saliente-se que, em Portugal, a tutela administrativa é exercitada sobre as 

autarquias locais e entidades equiparadas e tem disposição legal, disciplinada na Lei 

da Tutela Administrativa, Lei n.º 27 de 1 de Agosto de 199675. 

Vale lembrar que as autarquias naquele país têm outra concepção, diferente 

da brasileira, pois denominam entes territoriais decorrentes de descentralização 

                                                           
75 “1. A presente lei estabelece o regime jurídico da tutela administrativa a que ficam sujeitas as 

autarquias locais e entidades equiparadas, bem como o respectivo regime sancionatório. 2. Para 
efeitos do presente diploma são consideradas entidades equiparadas a autarquias locais, as áreas 
metropolitanas, as assembléias distritais e as associações de municípios de direito público.” 
(PORTUGAL, 1996) 



política do Estado, diferentes das nacionais que são institucionais, pessoas jurídicas 

de direito público objeto de descentralização administrativa. 

À guisa de ilustração, transcreve-se o artigo 2.º da referida lei portuguesa: 

Para efeitos do presente diploma são consideradas entidades 
equiparadas a autarquias locais as áreas metropolitanas, as 
assembléias distritais e as associações de municípios de direito 
público (PORTUGAL, 1996). 

 

A lei que regula a tutela administrativa em Portugal tem um grau de 

abrangência e de generalidade bem semelhante àquele previsto no Decreto-Lei n.º 

200/1967, acima referido, o que nos deixa claro existir uma tutela geral a abranger 

os entes autárquicos nacionais. 

A previsão legal da tutela em Portugal prevê a verificação pelo governo 

central do cumprimento das leis e regulamentos por parte dos órgãos e dos serviços 

das autarquias locais e entidades equiparadas, por meio da realização de inspeções, 

inquéritos e sindicâncias, cabendo ao Ministério Público o ajuizamento de ação no 

caso de irregularidades detectadas 76 (PORTUGAL, 1996).   

Do ponto de vista da normalização realizada por tais entes, J.J. Gomes 

Canotilho assevera que as autarquias territoriais portuguesas, definidas por ele 

como entes autônomos, editam regulamentos em uma circunstância diversa da 

relação lei / regulamento do ente central. Tais regulamentos não são meros 

prolongamentos de leis, mas a manifestação de um poder normativo 

descentralizado. Por serem as leis referentes às autarquias locais atribuidoras de 

funções, implicam, na prática, regulamentos independentes, com amplos espaços de 

intervenção nos quadros da Lei. Tal entendimento, não obstante seja admitida  uma 

                                                           
76   “a) A inspeção consiste na verificação da conformidade dos actos e contratos dos órgãos e 

serviços com a lei; b) O inquérito consiste na verificação da legalidade dos actos e contratos 
concretos dos orgãos e serviços resultante de fundada denúncia apresentada por quaisquer 
pessoas singulares ou colectivas ou de inspeção; c) A sindicância consiste numa indagação aos 
serviços quando existam sérios indícios de ilegalidades de actos de órgãos e serviços que, pelo 



“reserva de administração vertical” a tais regulamentos, tal reserva se dá sempre 

com um limite: eles nunca poderão substituir a lei, tampouco ocupar espaços a ela 

reservados (1998, p. 740-741). 

Fica claro, do exposto, que a independência de tais regulamentos é adstrita 

às questões locais, não afastando, em nosso entender, o controle do Poder Central 

sobre a referida normalização realizada pelo ente autárquico territorial. 

Sintetizando, verifica-se que as autarquias, de regra, têm sua autonomia 

limitada, sendo forçoso reconhecer que não gozam de independência do Poder 

Central, e sim de relativa autonomia, maior ou menor em função da norma 

instituidora. A tutela administrativa, malgrado não implicar subordinação hierárquica 

do ente autárquico ao ente central, impõe limite claro à normalização, conforme se 

pode inferir das autarquias territoriais portuguesas.   

Portanto, constata-se que a descentralização autárquica, malgrado implicar 

liberdade de ação incomparavelmente maior que aquela experimentada pelos entes 

submetidos ao poder hierárquico – posto ser a autonomia princípio que informa os 

entes descentralizados –, não permite afirmar que tais entes são independentes do 

poder central, máxime dos demais Poderes de Estado. 

No caso das agências reguladoras brasileiras, a tutela administrativa existe, 

se não expressamente prevista no ato de criação daqueles entes, albergada na 

previsão genérica no artigo 26 do Decreto-Lei n.º 200/1967, invocável na ausência 

de previsão legal expressa.  

 

4.7. Dos recursos impróprios e da noção de especialidade das agências 
reguladoras 

   

                                                                                                                                                                                     
seu volume e gravidade, não devam ser averiguados no âmbito de inquérito.” (PORTUGAL, 1996) 



Corolário das limitações expostas, releva de importância, no que se refere à 

independência normativa das agências reguladoras, a inadmissibilidade dos 

denominados recursos impróprios 77.  

Eles, de regra, têm sido afastados nas leis que criaram as agências 

reguladoras brasileiras, com o claro escopo de ampliar a autonomia desses entes 

nas relações com o Poder Central, empresas reguladas e usuários.   

O recurso impróprio, normalmente remete à autoridade superior do 

Ministério ao qual está a autarquia vinculada a apreciação, em grau recursal, de 

seus atos administrativos, com clara redução de sua autonomia administrativa. Fica 

claro que tal artifício permite um controle hierárquico dissimulado do Executivo sobre 

o ente autárquico, que depende de uma ordem superior da Administração Direta 

para executar seus serviços, configurando-se uma “tutela administrativa obtusa”, ou 

controle tutelar oblíquo (COSTA FILHO, 2001, p. 94). 

Juan Carlos Cassagne coloca ser este um problema, pois, em sendo uma 

das características básicas da autarquia a vinculação sem subordinação, a 

existência de submissão hierárquica ao organismo encarregado de supervisioná-la 

contradita com tal idéia, posto haver a possibilidade de recurso das decisões finais 

dos entes reguladores para os Ministros de Estado (1994, p. 163-164).  

A existência de tal recurso é inconciliável com a figura do ente regulador 

independente dentro do modelo norte-americano ou da autoridade administrativa 

independente européia – não obstante exista no modelo argentino –, uma vez que a 

característica da agência reguladora americana, conforme foi apresentado, é que 

suas decisões não estão sujeitas a reforma por nenhuma autoridade administrativa, 

igual à existente nas autoridades administrativas independentes européias.  

                                                           
77  Entende-se recurso impróprio como o reexame do ato administrativo por autoridade não superior 

àquela que editou o ato, ante a inexistência de hierarquia entre elas.  



Malgrado o recuo observado no caso da ANVISA78, que abre a possibilidade 

de interferência ministerial em suas decisões, parece-nos que a característica de 

afastamento da apreciação das decisões das agências reguladoras brasileiras pela 

Administração central  está presente no modelo nacional. 

Outro aspecto interferente na autonomia do ente autárquico especial reside 

no princípio da especialidade. Essa proposição diretora significa que as pessoas 

jurídicas públicas, à exceção do Estado, são proibidas de executar certos atos fora 

do objeto específico que delimita sua atuação (CRETELLA JÚNIOR, 1970, p. 174). 

O autor justifica tal assertiva no fato de o ente descentralizado, em razão da 

determinação dos serviços que realiza, ter sua atividade jurídica limitada àquelas 

competências que lhe foram atribuídas, não se podendo desviar no cumprimento de 

outros serviços não demarcados na lei de descentralização (CRETELLA JÚNIOR, 

1970, p. 175). 

No que se refere à regulação, Juan Carlos Cassagne realça tal  aspecto, 

tido como importante em sua delimitação. Afirma79 que:  

[...] os entes regulatórios, como qualquer outro sujeito administrativo, 
não possuem competência para atuar fora do marco de especialidade 
que lhes reconhecem as normas atributivas de competência. Esta 
regra conhecida como princípio da especialidade da competência 
configura uma das garantias fundamentais do Direito Administrativo 
contemporâneo [...] enquanto representa o principal limite jurídico 
posto a atuação dos entes e órgãos administrativos [...] (1994, p. 156). 

 

As normas atributivas de competência não podem contrariar a regra de 

especialidade. Nesse contexto, devem ser interpretadas as que atribuem aos entes 

os poderes para levar a cabo as medidas e atos que sejam necessários ao 

cumprimento de seus fins (CASSAGNE, 1994, p.156). 

                                                           
78  Vide o item 3.7. 
79  Tradução nossa. 



Do exposto, verifica-se – dentro do objetivo de apresentar os limites à 

independência normativa das agências reguladoras – que a opção pela estrutura 

autárquica, paradoxalmente, apesar da autonomia advinda dessa condição, se 

mostra como um fator limitador de relevo na autonomia das agências reguladoras. 

Isso ocorre, basicamente, em razão da exigência de contingenciamentos legais à 

sua atuação, com ênfase na tutela administrativa da entidade política maior e nas 

limitações advindas da norma de atribuição que demarca sua atuação à área objeto 

de sua especialização. 

Corroborando tal entendimento, Alexandre Santos de Aragão sintetiza a 

questão ao afirmar que as agências reguladoras, apesar de não serem 

independentes, gozam de uma efetiva descentralização autônoma, com uma 

autonomia reforçada em relação às demais entidades da Administração Indireta, 

sendo as principais notas de tal autonomia: a impossibilidade de exoneração ad 

nutum de seus dirigentes, a organização colegiada, a formação técnica, 

competências regulatórias e a impossibilidade de recursos hierárquicos impróprios. 

Fica evidenciado, portanto, que não basta a simples atribuição de 

personalidade jurídica autárquica às agências reguladoras, pois aquela deverá ser 

expressamente acompanhada de outras franquias, ampliativas dos limites do ente 

autárquico comum (2002, p. 9-10). 

 

4.8. Agências reguladoras brasileiras: características comuns e conceito 

 

Da análise até aqui realizada, verifica-se que as agências reguladoras 

brasileiras abrangem as três instâncias federativas, atuando nas áreas federal, 



estadual e municipal, sendo ainda incipiente a presença delas na órbita do 

município. 

Um ponto diferenciador das agências federais das estaduais é a forma de 

atuação: uma agência regulando um único serviço (unisetorial) nas agências 

reguladoras federais, e vários serviços (multisetorial) nas agências reguladoras 

estaduais.  

Outro ponto reside no poder concedente, que passou para a órbita da 

entidade reguladora no caso das agências reguladoras federais,  e continua com o 

poder central no modelo das entidades estaduais. 

Alexandre Santos de Aragão ressalta que, sob o prisma organizacional, na 

órbita federal, há agências com autonomia na expedição de seu regimento interno, 

como a ANATEL, e outras que o recebem da Administração Central, como a  ANEEL  

e a ANP. Duas agências, a ANATEL e a ANP, têm competência constitucional, 

enquanto as demais possuem referência tão-só legal (2002, p. 290).  

Sob o enfoque da atividade regulada, as agências reguladoras  dividem-se 

em reguladoras de serviços públicos (ANATEL, as estaduais e a municipal), 

reguladoras de monopólios públicos (ANP), reguladoras da exploração de bens 

públicos (ANA) e agências reguladoras de atividades econômicas privadas – 

ANVISA, ANS e ANP80 (ARAGÃO, 2002, p. 290). 

Sintetizando as principais características das agências reguladoras 

identificadas até o momento e com base em resumo apresentado por Alexandre 

Santos de Aragão, esboça-se o seguinte conceito desses entes: 

Agências reguladoras são entes autárquicos especiais, dotados de 

autonomia, nos termos da lei de criação, com a atribuição de competência 

                                                           
80  A ANP, além de regular o monopólio de petróleo da União, regula a venda  a varejo de 

combustíveis, atividade econômica privada (ARAGÃO, 2002, p. 291). 



reguladora, submetidas a controle tutelar finalístico da entidade instituidora, infensas 

a recurso impróprio e organizadas de forma colegiada, com impossibilidade de 

exoneração ad nutum de seus dirigentes.  

Tais características são consideradas básicas para que um ente seja 

considerado agência reguladora, sendo que o fato de algumas entidades 

autárquicas possuírem algumas dessas qualidades não as torna entes de tal 

natureza, uma vez que, no Brasil, – diferentemente de na Europa, onde, de regra, 

são exigidas apenas características de autonomia para a caracterização –, a 

existência de competência reguladora é essencial para uma autarquia ser 

considerada agência reguladora (ARAGÃO, 2002, p. 299). 

 



CAPÍTULO V 
 

A potestade normativa das agências reguladoras brasileiras 
 

5.1. Aspectos gerais 

 

Jorge Luis Salomoni destaca como característica das agências reguladoras, com impacto 

em sua independência normativa, o fato de a potestade reguladora das autoridades independentes 

no direito comparado ser realizada de forma exclusiva, ou seja, inexiste na esfera governamental de 

tais países outra autoridade com tal competência. 

Essa situação é bem diferente da vivida na Argentina, uma vez que naquele país, como 

aqui, há um exercício concorrente de tal competência com a do Chefe do Poder Executivo 

(SALOMONI, 1999, p . 408-409). 

Um exemplo ilustrador do problema, no caso brasileiro, está na recente  Lei nº 10.438 de 

26 de abril de 2002 – que dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, 

recomposição tarifária extraordinária, dá nova redação a várias leis regentes da matéria, dentre 

outros aspectos. Tal norma utiliza, em vários de seus dispositivos, a expressão “regulamentará”.  

Observa-se que tal expressão aparece em número maior de vezes atribuindo competência 

a ANEEL e em quantidade bastante limitada outorgando essa competência ao Poder Executivo81. 

                                                           
81  “Art. 1.º Os custos, inclusive de natureza operacional, tributária e administrativa, relativos à 

aquisição de energia elétrica (kWh) e à contratação de capacidade de geração ou potência (kW) 
pela Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial – CBEE serão rateados entre todas as 
classes de consumidores finais atendidas pelo Sistema Elétrico Nacional Interligado, 
proporcionalmente ao consumo individual verificado, mediante adicional tarifário específico, 
segundo regulamentação a ser estabelecida pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel. f) 
o Poder Executivo regulamentará os procedimentos e a Eletrobrás diligenciará no sentido de que a 
satisfação dos créditos complementares de que trata a alínea d não ultrapasse 30 (trinta) dias da 
requisição de pagamento feita pelo agente produtor; § 6 o A CDE terá a duração de 25 (vinte e 
cinco) anos, será regulamentada pelo Poder Executivo e movimentada pela Eletrobrás. § 7 o Para 
fins de definição das tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica, 
considerar-se-á integrante da rede básica de que trata o art. 17 da n.º Lei 9.074, de 7 de julho de 
1995, as instalações de transporte de gás natural necessárias ao suprimento de centrais 
termelétricas nos Estados onde, até o final de 2002, não exista fornecimento de gás natural 
canalizado, até o limite do investimento em subestações e linhas de transmissão equivalentes que 
seria necessário construir para transportar, do campo de produção de gás ou da fronteira 
internacional até a localização da central, a mesma energia que ela é capaz de produzir no centro 
de carga, na forma da regulamentação da Aneel. § 8.º Os recursos provenientes do pagamento 
pelo uso de bem público e das multas impostas aos agentes do Setor serão aplicados, 
prioritariamente, no desenvolvimento da universalização do serviço público de energia elétrica, na 
forma da regulamentação da Aneel. § 1.º Na regulamentação deste artigo, a Aneel levará em 
conta, dentre outros fatores, a taxa de atendimento da concessionária ou permissionária, 
considerada no global e desagregada por Município, a capacidade técnica e econômica 



  É cristalino que há, na presente lei, um exercício concorrente da atividade 

regulamentar de seus dispositivos entre o Poder Executivo e a ANEEL, com margem maior de 

discricionariedade atribuída à agência em questão. 

Essa constatação nos coloca o problema de buscar, no âmbito do ordenamento jurídico, os 

fundamentos que permitam balizar a atividade regulamentar das leis, sabidamente de competência do 

Chefe do Poder Executivo, com a regulamentação de tais normas pelas agências reguladoras. 

Parece-nos evidente a necessidade de ser claramente delimitada a diferenciação existente 

entre a regulamentação, objeto da previsão constitucional e dirigida ao Chefe do Executivo, da 

atividade normativa exercitada pelas agências reguladoras brasileiras. 

                                                                                                                                                                                     
necessárias ao atendimento das metas de universalização, bem como, no aumento de carga de 
que trata o inciso I do caput , o prazo mínimo de contrato de fornecimento a ser celebrado entre 
consumidor e concessionária. § 1.º A Aneel estipulará percentual de redução não inferior a 50% 
(cinqüenta por cento), a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e 
distribuição, incidindo da produção ao consumo da energia comercializada pelos aproveitamentos 
de que trata o inciso I deste artigo e para os empreendimentos a partir de fontes eólica e 
biomassa, assim como os de cogeração qualificada, conforme regulamentação da Aneel, dentro 
dos limites de potências estabelecidas no referido inciso I. 5.º O aproveitamento referido no inciso 
I e aqueles a partir de fontes eólica, biomassa ou solar poderão comercializar energia elétrica com 
consumidor ou conjunto de consumidores reunidos por comunhão de interesses de fato ou direito, 
cuja carga seja maior ou igual a 500 kW, independentemente dos prazos de carência constantes 
do art. 15 da Lei n.º 9.074, de 7 de julho de 1995, observada a regulamentação da Aneel. O 
disposto no caput não se aplica ao suprimento de energia elétrica à concessionária e 
permissionária de serviço público com mercado próprio inferior a 300 GWh/ano, cujas condições, 
prazos e tarifas continuarão a ser regulamentadas pela Aneel." § 1.º É mantida temporariamente a 
aplicação da sistemática de rateio de ônus e vantagens, referida neste artigo, para as usinas 
termelétricas situadas nas regiões abrangidas pelos sistemas elétricos interligados, em operação 
em 6 de fevereiro de 1998, na forma a ser regulamentada pela Aneel, observando-se os seguintes 
prazos e demais condições de transição: É mantida, pelo prazo de 20 (vinte) anos, a partir da 
publicação desta Lei, a aplicação da sistemática de rateio do custo de consumo de combustíveis 
para geração de energia elétrica nos sistemas isolados, estabelecida pela Lei n.º 8.631, de 4 de 
março de 1993, na forma a ser regulamentada pela Aneel, a qual deverá conter mecanismos que 
induzam à eficiência econômica e energética, à valorização do meio ambiente e à utilização de 
recursos energéticos locais, visando atingir a sustentabilidade econômica da geração de energia 
elétrica nestes sistemas, ao término do prazo estabelecido. Respeitado o prazo máximo fixado no 
§ 3.º , sub-rogar-se-á no direito de usufruir da sistemática ali referida, pelo prazo e forma a serem 
regulamentados pela Aneel, o titular de concessão ou autorização para: Parágrafo único. A 
Eletrobrás será o Agente Comercializador de Energia de Itaipu, ficando encarregada de realizar a 
comercialização da totalidade dos mencionados serviços de eletricidade, nos termos da 
regulamentação da Aneel." (NR) Art. 21. Parcela do resultado da comercialização de energia de 
Itaipu será destinada, mediante rateio proporcional ao consumo individual e crédito do "bônus" nas 
contas de energia, aos consumidores do Sistema Elétrico Nacional Interligado integrantes das 
Classes Residencial e Rural, com consumo mensal inferior a 350 kWh, nos termos de 
regulamentação do Poder Executivo. Art. 31. O Poder Executivo, inclusive por meio da GCE, 
regulamentará o disposto nesta Lei, sem prejuízo das competências específicas nela previstas” 
(BRASIL, 2002). (destaquei) 



No direito brasileiro, os vocábulos regulamentar e regular – este quando tomado no sentido 

de normalizar – não nos parecem ter o mesmo significado, por apresentarem diferenças marcantes 

em termos do sujeito expedidor, com reflexos no próprio conteúdo objeto da normalização82. 

O escopo da análise que se segue volta-se à necessidade de ser claramente delineado o 

espaço normativo das normas editadas pela Administração, nela incluídas as agências reguladoras, e 

as limitações à regulamentação administrativa. 

Ao mesmo tempo, procura-se encontrar diferenças entre a atividade normativa privativa do 

Chefe do Executivo, o regulamento propriamente dito, e aquela competência atribuída às agências 

reguladoras 

Entendemos ser diferente do prisma subjetivo – do sujeito produtor – a potestade 

regulamentar e a reguladora, esta tomada no sentido de produção normativa, não obstante o objeto, 

a norma em si, ter identidade. Admitir o contrário implica o paradoxo de “o ordenamento jurídico dotar 

de maiores poderes a entidade descentralizada  (sob tutela do poder central e desprovida de 

autonomia político-normativa), em extensão superior à que tem o poder central titular de autonomia-

político normativa.” Ambas as funções são submetidas ao princípio da legalidade, sendo que a 

reguladora ainda se submete ao pressuposto técnico voltado à sua atividade (MARTINS JÚNIOR, 

2002, p. 7). 

O presente estudo parte de considerações sobre o princípio da legalidade e procura 

destacar, na regulamentação,  aspectos que apontem limites à expedição de normas pela 

Administração – nela incluídas as agências reguladoras, obviamente. Além disso, algumas 

classificações adotadas pelos doutrinadores em seus manuais nos parecem necessitar de uma 

releitura para se harmonizarem com a nova concepção de organização administrativa que se esboça 

atualmente no Brasil. 

 

5.2. A competência normativa das agências reguladoras e o princípio da legalidade 
 

O princípio da legalidade da Administração Pública é decorrente do postulado da separação 

das funções do Estado e, segundo a concepção de Otto Mayer no que se relaciona à liberdade, o 

                                                           
82  A limitação objetiva nos parece ser idêntica, quando tratamos dos atos administrativos emitidos 

seja pelo Chefe do Poder Executivo seja pelo ente regulador. Há, contudo, diferença substancial 
nos atos expedidos pelo Chefe do Poder Executivo, quando no exercício do Poder Regulamentar, 
que entendemos não se confundirem com atos administrativos, não obstante a limitação de todos 



princípio da reserva legal (Vorbehalt des Gesetzes) ao lado do princípio da primazia ou da 

preeminência da lei (Vorrang des Gesetzes) formam o princípio maior da legalidade da Administração 

Pública (SILVA, 1987, p. 49). 

A configuração do princípio da legalidade teria na contribuição do pensamento de Locke e 

Montesquieu seus principais mentores, no que se refere ao estabelecimento da idéia de supremacia 

da função legislativa sobre as demais funções do Estado e com a supremacia da lei sobre as demais 

manifestações do poder do Estado. Hobbes, por sua vez, teria colaborado com a idéia de que 

somente mediante lei seria admissível restringir a liberdade individual (SILVA, 1987, p. 49). 

Partindo das funções do Estado, segundo Hans Kelsen, o conceito de separação de 

poderes designa um princípio de organização política. Argumenta  que os fatos estão a demonstrar 

inexistir, na prática, as três funções básicas do Estado, e sim duas: a criação e a aplicação do direito, 

que são infra e supra ordenadas. 

Por outro lado, assevera ser difícil, na prática, a distinção entre ambas as funções, sendo a 

maioria dos atos do Estado, ao mesmo tempo, atos criadores e aplicadores do Direito. Finaliza com a 

afirmativa da impossibilidade de atribuição da criação de direito a um órgão e a sua aplicação 

(execução) a outro, de modo tão exclusivo que nenhum órgão  exercite simultaneamente ambas as 

funções. 

Sobre a prioridade da competência do chamado órgão legislativo, Kelsen entende que ela 

deva se exercitar no que se refere às normas gerais e às delegações.  

Na prática, o que importa é apenas uma organização da função legislativa 
segundo a qual todas as normas gerais têm de ser criadas pelo órgão 
chamado legislativo, ou por outros órgãos, classificados como órgãos do 
poder executivo ou judiciário, com base em uma autorização da parte 
daquele órgão (KELSEN, 2000, p. 386). 

 
Observa-se, quanto à produção normativa voltada à regulamentação e quanto à regulação,  

existir um conflito entre a necessidade de produção cada vez maior –  genérica na primeira e 

setorizada na segunda - e a observância de certos princípios, como o da legalidade, e legitimidade de 

um ente público cujos dirigentes não foram eleitos para criar normas que obriguem as pessoas.   

Tal constatação implica voltarmos nossa atenção aos aspectos relacionados 

à legalidade, fato que requer um contraponto da competência normativa das 

agências reguladoras com o princípio da legalidade. 

                                                                                                                                                                                     
eles quanto à imposição de gravames ao administrado.    



A subordinação do exercício da função reguladora das agências ao princípio 

da legalidade e a necessidade de independência normativa constituem limite à 

pretendida autonomia, que se traduz em aparente conflito sem representar, todavia, 

impasse, como veremos a seguir.  

Alberto Xavier, ao analisar o princípio da legalidade e a tipicidade da 

tributação, esmiúça aquele e estabelece um contraponto entre seu sentido para o 

administrativista e o tributarista, que nos parece colocar luz nessa questão, de relevo 

para o presente estudo. 

Iniciando pela noção de Estado de Direito, identifica o citado autor que ela tem, em sua 

formulação original, um duplo sentido, material e formal. 

Do ponto de vista material, o Estado de Direito está “na afirmação de que a finalidade 

essencial do Estado consiste na realização da justiça, concebida, sobretudo, com uma rigorosa 

delimitação da livre esfera dos cidadãos, em ordem a prevenir o arbítrio do poder e dar, assim, a 

maior expressão possível à segurança jurídica.” (XAVIER, 1978, p. 8). 

Por outro lado, o aspecto formal do Estado de Direito  “envolve basicamente a idéia de que, 

na realização de seus fins, o Estado deve utilizar formas jurídicas, de que sobressai a lei formal”. 

Enfim, sintetiza o autor,  “o Estado de Direito [...] é aquele que tem a justiça por fim e a lei como meio 

da sua realização” (XAVIER,  1978, p. 8). 

Ressalta que o princípio da legalidade da função executiva desdobra-se em dois princípios: 

o da preeminência da lei e o da reserva da lei.  

A preeminência da lei, ou princípio da legalidade em sentido amplo, centra-se na 

proposição de que cada ato concreto da Administração é inválido se e na medida em que contraria 

uma lei material. 

Por outro lado, o princípio da reserva de lei, legalidade em sentido estrito, surgiu 

originariamente com o sentido de que cada ato concreto da Administração que interfira na liberdade 

ou propriedade do cidadão carece ter seu fundamento positivo na lei. 

Sustenta o citado autor que o direito administrativo brasileiro exige uma reserva de lei tão-

só no que diz respeito à criação de deveres, isto é, obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa (XAVIER, 1978, p. 8). 



Para Geraldo Ataliba, a possibilidade regulamentar das leis restringe-se às leis 

administrativas, uma vez que o Chefe do Executivo é o responsável por sua execução, não de outras. 

Só cabe regulamento, portanto, em matéria que vai ser objeto de ação administrativa ou desta é 

dependente. 

Afirma o autor que reside o fundamento do poder normativo do Chefe do Executivo no 

princípio hierárquico, pois, como máxima autoridade administrativa, ele fixa as pautas de acordo com 

as quais seus subordinados  desempenharão suas atribuições, todas de natureza administrativa. 

Estando tal fundamento no poder hierárquico, sua justificação repousa nas leis cuja execução lhe 

incumbe, as administrativas (ATALIBA, 1985, p. 114-115). 

A concepção da legalidade vem experimentando paulatinamente alterações sendo 

atenuada pela concessão de poderes normativos à Administração. Tal fenômeno já se havia 

manifestado no início do estado liberal absenteísta e multiplicou-se no denominado estado social, 

gestor de inúmeras atividades econômicas e, mais recentemente, com o crescimento da regulação 

(ARAGÃO, 2002, p. 402). 

Segundo Almiro do Couto e Silva, o estado contemporâneo em sua expansão foi sofrendo 

transformações que o levaram a configurar-se como um Estado Administrativo. Tal ocorreu como 

resultado de uma substancial ampliação da gama de serviços públicos, com implicações no campo 

jurídico repercutindo na forma tradicional do princípio da legalidade. 

Entre elas, assinala: a necessidade de decisões prontas, impossíveis de serem tomadas 

pela via legislativa; a importância assumida pelas fontes infralegais do Direito Administrativo, como 

regulamentos resoluções circulares e portarias; a utilização indiscriminada e crescente, pelo Estado, 

de normas de conteúdo vago e elástico, fato que leva à crescente intervenção do Judiciário, em 

alguns casos configura efetivo governo de Juízes; e a busca crescente pelo Estado de conceitos, 

institutos e formas jurídicas existentes no Direito Privado. Tal procura, no direito privado, objetiva dar 

maior agilidade à Administração, com ampliação efetiva da liberdade ante a lei, muito mais alargada 

que aquela vivida pela Administração, por  operar dentro dos limites do Direito Público (SILVA, 1987, 

p. 53-54). 

Alexandre Santos de Aragão assevera que não se pode inferir dessas 

transformações o fim do Estado de direito, posto este não se confundir com o Estado 

legal ou Estado do direito. O Estado legal, do direito, consiste apenas no 



estabelecimento de uma regra de competência atributiva da supremacia do poder 

legislativo sobre os demais Poderes. O Estado de direito consubstancia, não as 

formas e estruturas jurídicas, mas a participação ideológica que liga a esperança de 

liberdade à sua realização. O que se deve ter em mira é que, independentemente do 

Poder ou da entidade de onde emanem as normas, estas devem, em qualquer 

hipótese, atender ao devido processo legal em suas dimensões adjetivas e 

substantivas, visando à realização dos valores constitucionais (2002, p. 404). 



5.3. O Poder Regulamentar, a Lei e o Regulamento 

     

Na dicção de Hely Lopes Meirelles, o Poder Regulamentar é a faculdade de 

que dispõem os Chefes do Executivo de explicar a lei para a sua correta execução 

ou de expedir decretos autônomos83 sobre matéria de sua competência ainda não 

disciplinada por lei. É um poder inerente e privativo do chefe do Executivo e, por isso 

mesmo, indelegável a qualquer subordinado (1997, p. 112).  

A faculdade normativa do Estado não se exaure no Poder Legislativo, assevera, 

remanescendo boa parte ao Poder Executivo, que expede regulamentos e outros atos de caráter 

geral e de efeitos externos. Dentre esses, destacamos, embora sejam claramente atos de índole 

legislativa, as Medidas Provisórias. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro assinala que prefere utilizar a expressão poder normativo em 

vez de poder regulamentar, opção com a qual concordamos, uma vez que o poder regulamentar não 

esgota toda a competência normativa da Administração, sendo apenas uma de suas formas de 

expressão, que coexiste com outras.  

Os atos pelos quais a Administração exerce seu poder normativo, sublinha a autora, têm 

em comum com a lei o fato de emanarem normas e ter efeito geral abstrato, sendo o editado no 

denominado poder regulamentar uma das formas pelas quais se expressa a função normativa do 

Chefe do poder Executivo de editar normas complementares à lei para sua fiel execução (2000, p. 86-

87). 

Assim, convivem com os atos regulamentares editados por meio de decretos outros atos 

em que se expressa o poder normativo da Administração, tais como resoluções, portarias, 

deliberações e instruções editadas por autoridades outras que não o Chefe do Executivo (DI PIETRO, 

2000, p. 87). 

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello conceitua regulamento como regra jurídica geral, 

abstrata e impessoal, em desenvolvimento da lei, referente à organização e ao agir do Estado 

enquanto poder público, emanados pelo Poder Executivo por meio de decreto (1969, p. 303). 

                                                           
83  Sobre os regulamentos autônomos, entendemos não terem sido acolhidos no atual modelo 

constitucional, que prevê como característica dos regulamentos serem de execução, conforme 
será detalhado neste capítulo. 



O regulamento é ato administrativo geral e normativo expedido privativamente pelo Chefe 

do Poder Executivo através de Decreto, com o fim de explicar o modo e forma de execução da lei – 

regulamento de execução – ou prover situações  não disciplinadas em lei – regulamento autônomo ou 

independente. Ele não é lei, embora a ela se assemelhe em conteúdo e poder normativo 

(MEIRELLES, 1997, p. 112-113).  

Victor Nunes Leal realiza interessante análise sobre as diferenças de conteúdo e poder 

normativo da lei e do regulamento, feita sob a égide da Constituição de 1937, que nos parece 

oportuna na busca de um  equacionamento do problema proposto. 

Ele questiona a possibilidade de existência de norma específica a ser editada por 

regulamento e outra somente possível por meio de lei. A importância da distinção, na época, residia 

em identificar que temas poderiam ser tratados em Decretos-Leis e em regulamentos, uma vez que 

ambos os atos eram de competência constitucional do Presidente da República. 

Ao analisar as posições de Maurice Hauriou e Leon Duguit, o autor afirma que, para o 

primeiro, há um conteúdo específico do regulamento e uma matéria específica da lei. Ele pode ser 

feito pesquisando-se aquilo que Hauriou chama o espírito do regulamento e o espírito da lei, critério 

tido por Victor Nunes Leal como impreciso.  

Afirma que o escopo da fundamentação de Hauriou seria demonstrar que regulamento é 

ato administrativo e não ato legislativo, tendo em vista que, na França, os órgãos judicantes não 

podiam declarar a inconstitucionalidade das leis, mas lhes era possível deixar de aplicar os 

regulamentos quando eivados de excesso de poder ou de ilegalidade (LEAL, 1997, p. 63-64). 

Do ponto de vista teórico, afirma o autor, sempre é possível traçar limites e identificar 

matérias a serem objeto de leis ou de regulamento, contudo, independentemente do critério adotado, 

ele não é imune às controvérsias que surgem, máxime pelo grau de generalidade que tais 

especificações deveriam ostentar.  Portanto, o critério substancial de distinções não oferece as 

mesmas garantias de certeza do critério formal (LEAL, 1997, p. 64). 

A distinção de Léon Duguit sob a ótica formal e material, por outro lado, é tida por Victor 

Nunes Leal como de valia na qualificação dos regulamentos.  

Para Duguit, o regulamento, do ponto de vista substancial ou material, é lei, posto conter as 

características comuns a ela. Do prisma formal, entende que é ato administrativo, subordinado, pois, 

ao controle de sua legalidade. 



Assinala que, do ponto de vista formal, a lei é aquela emanada do órgão legislativo e, da 

ótica material, ela é o ato pelo qual o Estado formula uma regra de direito objetivo, estabelece regras 

ou organiza instituições destinadas a assegurar o cumprimento de tais regras positivas.  A distinção 

entre critério formal e material é de relevo para o intérprete, uma vez que se evidencia ser a 

hierarquia existente entre lei e regulamento de índole formal (LEAL, 1997, p. 66). 

A atual Constituição Federal traz uma característica semelhante à de 1937, examinada por 

Victor Leal em sua obra. Ela diz respeito à tripartição de funções inerentes ao Estado – legislativa, 

executiva e judicial – não corresponder a uma tripartição de órgãos, sobretudo quanto à função 

legislativa, posto o Presidente da República ter competência para, hoje, editar Medidas Provisórias e, 

na época analisada, os Decretos-leis. Havia ainda, em 1937, o Conselho de Economia Nacional, cuja 

competência contribui para aclarar a natureza dos atos editados pelas atuais agências reguladoras.  

A competência do citado Conselho de Economia Nacional era caracterizada pela atribuição 

de estabelecer normas relativas à assistência prestada pelas associações, sindicatos ou institutos; 

editar normas reguladoras dos contratos coletivos de trabalho entre os sindicatos da mesma categoria 

da profissão ou entre associações representativas de duas ou mais categorias. Essas normas, afirma 

o autor, somente tornavam-se obrigatórias mediante aprovação do Presidente da República (LEAL, 

1997, p. 77). 

Divergia o autor da posição de Seabra Fagundes, posto este considerar ser tal hipótese 

caso de função legislativa, enquanto Victor Nunes Leal considerava sua natureza como regulamentar. 

Sustenta ser incompreensível que o vocábulo norma tivesse o mesmo sentido e alcance daquele 

utilizado na Constituição para denominar Lei e Decreto-Lei, ou Medida Provisória no caso atual (1997, 

p. 77).  

Os equívocos apontados pelo autor estão a repetir-se hoje nas atribuições normativas das 

agências reguladoras, cuja competência lançada em seus textos legais denota igual generalidade ao 

prever que elas têm competência de estabelecer normas.  

Seguramente, tais normas não se confundem com leis, tampouco identificamos nelas 

regulamentos, dentro da concepção restrita lançada no texto constitucional em vigor, conforme 

desenvolveremos mais adiante neste capítulo. 

Para Geraldo Ataliba, o sistema constitucional brasileiro não tolera que o Executivo exerça 

qualquer tipo de competência normativa inaugural, nem mesmo em matéria administrativa. Tal 



sistemática é inflexível, esbarrando sua desconsideração no princípio da legalidade, pelo qual 

ninguém pode ser constrangido por norma que não emane do legislador. 

Os atos do Executivo, à exceção do Decreto-Lei – ou da Medida Provisória, acrescente-se 

–, não obrigam senão aos subordinados hierárquicos da autoridade  que os emanou. A previsão no 

texto constitucional de competência para editar regulamentos para a fiel execução de lei não deixa 

dúvidas sobre a restrita faculdade normativa do Chefe do Poder Executivo. Assevera que, ainda que 

ela não estivesse positivada no texto maior, assim mesmo ela existiria, talvez com amplitude diferente 

da atual, o que não deixa margem à discussão, quanto a seus escassos limites (ATALIBA, 1985, p. 

106-109).      

Para Eduardo Garcia de Enterria e Tomás-Ramón Fernández, a atribuição à 

Administração de um poder de criação de normas jurídicas é essencial. Tal 

competência, a princípio, causou estranheza pelo fato de não se ajustar fielmente ao 

dogma da divisão dos poderes.   

O ponto de partida do reconhecimento de um poder regulamentar conferido 

à Administração, na concepção dos autores, é encontrado na noção de princípio 

monárquico, que se procurou integrar, após o final do império napoleônico, aos 

esquemas democráticos aclarados pela revolução. Haveria, assim, dois princípios: o 

monárquico e o democrático, sendo representativa do pacto entre ambos a 

Constituição (ENTERRIA; FERNÁNDEZ, 1991, p.199). 

Cada um desses princípios teria capacidade de produzir sua própria norma : 

a lei, o princípio democrático; o estatuto – o  regulamento –, o princípio monárquico. 

Cada uma dessas normas teria sua fonte própria de “legitimidade, seu valor 

específico, seu âmbito de desenvolvimento característico” (ENTERRIA; 

FERNÁNDEZ, 1991, p.199).  

A fonte de legitimidade de ambos é a Constituição; o valor específico é 

qualificado pela atribuição à lei de supremacia84; por fim, no que se refere aos 

                                                           
84  Os autores destacam que tal supremacia da lei foi evidenciada na ocasião em que o governo de 



âmbitos de aplicação, de uma e outra norma, o Regulamento teria seu campo de 

atuação mais específico, adstrito às matérias de governo e de administração, 

enquanto à lei caberia a aplicação preferencialmente às relações inter privadas. Fica 

claro, portanto, que o Regulamento era uma fonte autônoma e independente de 

produção, não exigindo  habilitação parlamentar para o seu exercício. Tal distinção, 

contudo, não implica uma competência normativa universal (ENTERRIA; 

FERNÁNDEZ, 1991, p.199).  

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello assinala que, no sistema histórico, era atribuída toda a 

orientação política ao rei, restando os atos complementares de administração aos auxiliares. Assim, 

os atos de governo eram colocados acima da ordem jurídica vigente e eram excluídos de qualquer 

apreciação pelos órgãos a que estivessem afetas as funções jurisdicionais do Estado. 

O rei, afirma, enfeixava em suas mãos a prerrogativa de legislar, de regra 

isenta do controle judicial, posto os tribunais, na ocasião, somente cogitarem de 

resolver conflitos entre particulares e, excepcionalmente, de julgar questões, em que 

o Estado era parte como fisco, referentes a atos materiais ou atos jurídicos voltados 

ao seu patrimônio (MELLO, O.,1969, p.46). 

Sustenta o autor decorrerem daí os regulamentos autônomos, 

remanescentes dessa antiga competência legislativa dos monarcas, bem como a 

concepção de que os atos políticos ou de governo são atos administrativos. Aduz, 

com relação a essa concepção, entender que a separação em atos políticos e 

administrativos atende ao desiderato de tornar os ditos atos políticos infensos à 

apreciação judicial, aspecto que será abordado mais adiante.     

Otto Mayer afirma que a convenção, a decisão da autoridade e o ato 

administrativo podem também determinar, de maneira obrigatória, relações jurídicas, 

                                                                                                                                                                                     
Carlos X pretendeu retificar e suspender por meio de estatutos toda a obra legislativa das 
Assembléias, dando lugar à famosa Revolução de julho de 1830, que implicou a queda da dinastia 
dos Bourbons e no estabelecimento dos Orléans, experiência decisiva no constitucionalismo 



contudo tais atos somente afetam ao vínculo individual que contemplam, “ao 

fragmento da realidade que tem ante os olhos” (1949, p. 118-119). 

O poder de expedir regras gerais é prerrogativa da lei, contudo não se nega 

que, em alguns países, os regulamentos são verdadeiras leis. Assim, neles se 

reconhece ao Poder Executivo a competência para baixar regulamentos 

independentes com base nos costumes ou em textos constitucionais com força de 

lei, especialmente quanto à matéria  de organização administrativa e de polícia 

administrativa. Outrossim, há a possibilidade de o legislativo poder habilitar o 

executivo a expedir regulamento autorizado em certas matérias, também com força 

de lei, observados standards prévios. Por fim, reconhece-se ao Poder Executivo a 

competência de legislar, mediante delegação dada a ele pelo legislador, em certas 

matérias (MELLO, O. 1969, p.50). 

Sobre a delegação, Otto Mayer leciona que a força de fazer regras de direito 

pode ser delegada, dando origem aos regulamentos que, sem ter a forma da lei, 

produzem o efeito da lei, ressaltando que apenas a lei, pode atuar na esfera 

reservada do cidadão (1949, p.97-100). 

Quando a lei ordena ao cidadão dar, fazer ou não fazer alguma coisa, isso 

implica deveres frente ao Estado, deveres esses a que ele fica constrangido, por ato 

do Executivo. Assim, a afirmação por ato de autoridade ao cidadão do que, em um 

caso individual, deva ser direito para ele não está compreendida na reserva da lei; é 

uma emanação do poder público que pertence igualmente ao Poder Executivo. 

Tudo depende do conteúdo do ato: se ele trata de criar uma limitação à 

liberdade e à propriedade, por ordens, imposição de cargas, obrigação de pagar, 

expropriação, ou por restrições, é natural, em tais casos, que o ato deva ter base em 

                                                                                                                                                                                     
francês (ENTERRIA; FERNÁNDEZ, 1991, p. 200). 



lei. Ele é assim não pelo fato de a Administração ter decidido se algo seria ou não 

direito do cidadão, mas porque se resolve que certa limitação deverá afetá-lo. 

Contudo, tal não se aplica ao ser atribuída uma vantagem, um direito de gozo ao 

cidadão, que, de regra, independa de lei. 

Outro aspecto identificado por Otto Mayer, de relevo para o estudo das 

agências reguladoras, reside na possibilidade de a Administração normalizar com 

margem ampla de autonomia nas hipóteses em que há consentimento do 

interessado.  

A reserva legal, afirma, constitui uma limitação ao agir administrativo e existe 

em benefício dos indivíduos, consistindo sua violação injustiça cometida em prejuízo 

deles. Todavia, seria negar a liberdade do cidadão querer outorgar tal proteção 

contra a sua vontade. O protegido é livre para submeter-se, em certa medida, a 

encargos pessoais e obrigações. Deve, portanto, ser tácita a limitação da 

Administração em impor gravames ao indivíduo, ao menos quando a parte 

interessada dê seu consentimento para tal. O ato da Administração, liberado de tais 

restrições, produz efeitos por si mesmo (MAYER, 1949, p. 128-130).  

Merece ser aqui ressaltada a idéia de administração ordenadora de Carlos Ari Sundfeld, 

que diferencia o agir administrativo, quando regula as atividades dos particulares, organizando a vida 

privada dentro de uma relação genérica, daquelas em que atua na disciplina do seu agir interior, na 

sua organização interna, além das situações em que rege as relações daqueles que a ela se 

vinculam por laços especiais. 

O autor denomina administração ordenadora a essa “parcela da função administrativa, 

desenvolvida com o uso do poder de autoridade, para disciplinar, nos termos e para os fins da lei, os 

comportamentos dos particulares no campo de atividades que ele lhes é próprio”. É atuação 

administrativa do Estado, pela qual o legislador, ao regulamentar a vida dos indivíduos, comina à 

Administração um papel ativo em seu cumprimento (SUNDFELD, 1997, p. 20). 



Ele distingue a atuação dos particulares no campo estatal, quando estabelecem com a 

Administração uma relação jurídica específica, daquela em que atuam no campo privado, em que se 

submetem apenas a vínculo genérico com o Estado, caracterizado, aqui, pelo poder deste através de 

lei regulamentar a atividade privada85 (SUNDFELD, 1997, p. 25). 

 A distinção apresentada revela que, enquanto os poderes da Administração, quando firma 

vínculo específico com os particulares, são tão extensos quanto necessários, os poderes genéricos 

que ela exerce frente àqueles que não atuam no campo estatal necessariamente deverão estar 

previstos e limitados em lei (SUNDFELD, 1997, p. 21). 

Tais observações realçam limites muito claros à ação normativa do Estado, 

que obviamente vinculam as agências reguladoras, e clarificam como pautar a 

atuação daquelas autarquias ante os entes regulados e os cidadãos. 

 

5.4.  Dos Regulamentos Jurídicos e Administrativos 

 

O modelo liberal de Estado distinguia as proposições jurídicas (Rechtssätze) 

e outras disposições que, não obstante emanadas do Estado, destinavam-se a ter 

eficácia interna corporis, limitadas ao interior do próprio Estado, tais como regras 

pertinentes à sua organização, suas relações com os servidores e usuários de 

estabelecimentos públicos (SILVA, 1987, p. 50). 

Nessa linha, Almiro do Couto e Silva afirma que as proposições jurídicas (Rechtssätze) só 

são evidenciadas e têm espaço quando a vontade do Estado entra em contato com qualquer outra 

esfera de vontade reconhecida pelo Direito86. Portanto, somente quando a ação do Estado entrar em 

colisão com a liberdade ou a propriedade dos indivíduos é que seria necessária uma lei (1987, p. 50). 

                                                           
85  Segundo Carlos Ari Sundfeld, a interferência da administração pública no campo privado existe em 

três modalidades distintas: “(a) através de estímulos à iniciativa privada, para induzi-la em certa 
direção; b) quando assume a atividade dos particulares, passando a atuar em substituição a eles; 
c) pela ordenação de seus comportamentos, através de comandos com cogentes, derivados do 
poder de autoridade (administração ordenadora)” (1997, p. 25). 

86  “[...] as regras de comportamento que o indivíduo dá a si próprio nunca podem ser preceitos 
jurídicos. Isto é igualmente certo no que respeita ao Estado.” (LABAND apud SILVA, 1987, p. 50)   



Via de conseqüência, haveria no universo normativo do Estado duas esferas distintas: a do 

Direito, integrada por regras que interfiram na liberdade e propriedade dos indivíduos, e a do não 

direito,  composta de regras de organização do Estado e daquelas referentes às relações de poder 

(SILVA, 1987, p. 50). 

Decorre daí a distinção entre dois tipos de regulamentos defendidos pela dogmática alemã, 

que, a partir de meados do século XIX, sustentou a ilimitada liberdade da Administração, quando 

edita os denominados regulamentos administrativos e sua limitação ao editar os denominados 

regulamentos de direito. 

Os regulamentos, de acordo com a concepção alemã, dividem-se em jurídicos 

(Rechtsverordnungen) e regulamentos meramente administrativos (Verwaltungsverordnungen). 

Apenas os primeiros, por disporem sobre relações gerais de poder, integrariam o Direito Positivo; os 

demais, porquanto constituam normas internas, estariam despidos de juridicidade (BLANQUER, 

1999, p. 56-57). 

Eduardo Garcia de Enterria e Tomás-Ramón Fernández destacam que os regulamentos 

jurídicos ou propriamente normativos, segundo a terminologia do direito alemão, se referem às 

relações de supremacia geral, enquanto os regulamentos administrativos ou são de caráter orgânico 

ou se referem aos administrados quando eles estão incursos nas denominadas relações de 

supremacia especial. 

As relações de supremacia geral são aquelas que unem o Estado com qualquer cidadão, 

como, v.g., a sujeição deste ao poder de polícia e ao poder tributário. Em outros casos, a relação é 

muito mais intensa e especializada. Há um plus de supremacia, ou de submissão, dependendo da 

ótica, nascido de um título específico. Aqui, a Administração conta com poderes adicionais, limitados 

ao âmbito concreto do título do qual surgem tais relações especiais.  

São posições que não derivam do título geral que relaciona a Administração aos 

administrados, mas de uma situação peculiar, que implica poderes especiais. A utilização de um 

serviço público e a própria gestão por concessão do serviço se enquadram nessa órbita (ENTERRIA; 

FERNÁNDEZ, 1991, p. 226-227).    

A intensidade característica da relação de supremacia, ou submissão especial, tem reflexo 

na potestade regulamentar da Administração, que se exerce no âmbito organizativo e de sujeição 

especial. A potestade de auto-disposição que a Administração exerce, ao operar sobre sua própria 



organização e com relação àqueles que estão com ela conectados por relações especiais – como os 

entes regulados, acrescente-se –,  traduz-se em uma liberdade ampla de tal exercício, apenas com 

as limitações intrínsecas ao poder regulamentar (ENTERRIA; FERNÁNDEZ, 1991, p.227). 

Por outro lado, afirmam ao editar um regulamento jurídico, ou normativo ad extra, a 

Administração não opera sob seu campo interno, mas sobre a liberdade e direitos dos particulares, 

com base na pura relação formal que estabelece com seus administrados, sem outro título especial. A 

doutrina alemã pretende que, nessa hipótese, haja verdadeira norma jurídica, sendo aqui o ponto 

nodal da legitimação do poder normativo da Administração.  

Esses regulamentos não poderão, portanto, por si sós, originar obrigações ou deveres de 

supremacia geral para os administrados, necessitando lei especial para tanto. É aqui, afirmam, que o 

regulamento aparece em seu perfil tradicional como norma de execução da lei (ENTERRIA; 

FERNÁNDEZ, p. 228).  

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao comentar os regulamentos jurídicos, ressalta ser o poder 

regulamentar, nesse caso, menor, com reduzida discricionariedade, posto dizer respeito à liberdade e 

à propriedade dos particulares sem qualquer vínculo específico com a Administração. Portanto, tais 

regulamentos são obrigatoriamente complementares à lei. Assinala que nos sistemas que admitem o 

regulamento autônomo, este só pode existir em matéria organizativa ou de sujeição, nunca de 

supremacia geral (2000, p.  88). 

Da análise até aqui realizada, observa-se que as concepções refletem um modelo de 

organização de Estado em que a ação normativa era dividida em dois pólos: o democrático, com o 

legislador, e o administrativo, com o monarca. 

 A noção da contraposição do  princípio monárquico e do democrático não deixa dúvidas a 

respeito disso. Parece-nos claro, do exposto, que a intervenção do Chefe da Administração Pública 

na elaboração jurídica regulamentar englobaria toda a produção normativa administrativa, 

esquecendo-se os estudiosos de que há uma diferença sutil entre o regulamento editado pelo Chefe 

do Poder Executivo – no exercício do dito Poder Regulamentar – para “explicar” a lei e os atos 

administrativos em geral, editados pela Administração, não apenas pelo Chefe do Executivo, com 

relevo especial para os normativos, tema que se desenvolve na seqüência. 

 



5.5. Ato Administrativo e ato geral 

 

A discussão não prescinde do questionamento de se os atos normativos são 

considerados atos administrativos, uma vez que ato geral e regulamento são tidos 

como sinônimos, em face do caráter abstrato de ambos, além de muitos autores 

excluírem da noção de ato administrativo os gerais, normativos. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, o regulamento não é um nomen júris, que designe 

com precisão uma categoria de atos uniformes, e sim um designativo que recobre atos de 

“virtualidades jurídicas distintas”, nem sempre oriundos de fonte normativa equivalente. Daí, assevera 

resultar um único denominador comum a caracterizar o regulamento: é ser ato geral e normalmente 

abstrato, expedido por órgão diverso do competente para a edição de leis, o parlamento. 

Tal posição engloba na denominação ‘regulamento’ todos os atos de índole normativa 

expedidos pela Administração. Conseqüentemente, muitos autores afastam da noção de ato 

administrativo os atos de índole normativa, passando a aceitar como ato típico administrativo apenas 

os concretos. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro considera atos da Administração todos aqueles praticados no 

exercício da função administrativa 87. Assinala que, do prisma objetivo, esses atos consistem em 

emanação de produção jurídica complementar em aplicação concreta do ato de produção jurídica 

abstrato contido na Lei; atuação que independe de provocação, não absorvida apenas na realização 

concreta de interesses coletivos, mas contendo também a função política ou de governo, que 

compreende atividade co-legislativa e de direção. Assim, não há, afirma, uma separação precisa 

entre esses dois tipos de função (2000, p.  55).   

A autora enumera de forma individualizada entre os atos da administração: os atos de 

direito privado, os atos materiais, os de conhecimento, opinião, juízo ou valor, os atos políticos, os 

                                                           
87  Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, do ponto de vista da Administração Pública em sentido 

objetivo, a função administrativa abrange o fomento, a polícia administrativa, o serviço público e, 
para alguns autores, a intervenção. A função administrativa de natureza intervencionista 
compreende a regulamentação e fiscalização da atividade econômica de natureza privada, bem 
como a atuação do Estado no domínio econômico, que se dá por meio de empresas estatais. 
Sustenta a autora que na intervenção apenas a fiscalização da atividade econômica de natureza 
privada merece ser considerada função administrativa, posto ser seu regime de direito público, ao 
passo que a atuação por meio de estatais constitui atividade tipicamente privada exercida em 
regime de monopólio (2000, p. 59-60).     



contratos, os atos normativos e os atos administrativos propriamente ditos (DI PIETRO, 2000, p. 175-

176). 

Fica claro da exposição que atos normativos, atos políticos e atos administrativos não são 

sinônimos para a doutrinadora, estando englobados no gênero atos da Administração. 

Nessa linha, para ilustrar essa posição, entendemos ser oportuna breve análise da 

conceituação de ato administrativo 88 dada por Celso Antônio Bandeira de Mello: 

Declaração do Estado (ou de quem lhe faça as vezes – como por exemplo, 
um concessionário de serviço público), no exercício de prerrogativas 
públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei 
a título de lhe dar cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade por 
órgão jurisdicional (1999, p. 271). 

 

A declaração do Estado é jurídica, ou seja, manifestação que produz efeitos de direito, tais 

como: certificar, criar, extinguir, transferir, declarar ou modificar direitos e obrigações, devendo provir 

de ente investido e no exercício de prerrogativas públicas. 

As providências jurídicas deverão ser complementares da lei; admitindo-se advirem 

diretamente da Constituição, contudo, nessa hipótese, o ato deverá ser totalmente vinculado. Por fim, 

não tem o ato caráter definitivo frente ao direito, podendo ser examinado, sob o prisma da legalidade, 

sublinhe-se,  pelo Poder Judiciário. 

Complementa o autor ser esse seu conceito abrangente para incluir atos gerais e abstratos 

e atos convencionais, como os contratos administrativos. Um conceito estrito, afirma, implicaria incluir 

no conceito a expressão unilateral – para afastar do entendimento os contratos – e concreto, para 

afastar os atos abstratos, ditos normativos (MELLO, C., 1999, p. 271-272).  

A introdução do termo ‘concreto’ revela a exclusão dos atos normativos da noção de ato 

administrativo. Todavia, apesar de ser a concretude a principal característica dos atos administrativos, 

não se pode esquecer que há atos administrativos normativos, ou seja, aqueles que contêm um 

                                                           
88  Outros conceitos de ato administrativo: “Ato administrativo é toda manifestação unilateral de 

vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, 
resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos 
administrados ou a si próprio.” (MEIRELLES, 1997, p. 133) “Toda a emanação de vontade, juízo 
ou conhecimento, predisposta à produção de efeitos jurídicos, expedida pelo Estado ou por quem 
lhe faça as vezes, no exercício de suas prerrogativas e como parte diretamente interessada numa 
relação jurídica, estabelecida na conformidade ou na compatibilidade da lei, ou haurida 
diretamente da Constituição sob o fundamento de cumprir finalidades assinaladas no sistema 
normativo.” (GASPARINI, 1982, p. 6) 



comando geral da Administração, não sendo leis em sentido formal, como leciona Hely Lopes 

Meirelles89 , nem tampouco regulamento de lei. 

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello aponta que a primeira explicação científica de ato 

administrativo se encontra no Repertório Guizot-Merlin, de 1812, que o define como “ordenança ou 

decisão de autoridade administrativa, que tenha relação com a sua função”. 

Nos tempos modernos, afirma, conceitua-se ato administrativo do prisma subjetivo 

(orgânico-formal)  e objetivo  (material), podendo-se, ainda, conceituá-lo de forma ampla, abrangendo 

suas duas espécies,  a normativa e a executiva. Critica a concepção dada pela maioria dos 

doutrinadores que o limita à concepção de ato executivo, individual, concreto e pessoal, 

independentemente de seu sentido subjetivo ou objetivo.  

Sugere que a melhor solução seria a adoção da expressão ato executivo como espécie do 

gênero ato administrativo, que se reservaria ao sentido lato, envolvendo este os atos normativos. 

Afirma que tal sugestão não teve a acolhida dos juristas que consagraram a expressão atos 

administrativos apenas para os concretos, que na sua orientação seriam os atos executivos. 

Parece-nos que a diferenciação proposta por Oswaldo Aranha Bandeira de Mello é atual e 

emergencial para o equacionamento do problema dos atos normativos editados pelas agências 

reguladoras.  

Vimos que os atos gerais não são considerados atos administrativos por boa parte dos 

autores consultados, sendo a diferenciação proposta de relevo para a solução do problema em 

estudo.  

Em apertada síntese, percebe-se que dois aspectos conceituais permeiam toda a 

discussão: a inclusão dos atos políticos na categoria dos atos administrativos e a exclusão dos atos 

normativos de tal conceito.   

A concepção que engloba toda a normatividade na órbita da Administração, sem diferenciá-

la, nos parece ser resultado de uma interpretação doutrinária que reflete a idéia de estado liberal, 

                                                           
89  Hely Lopes Meirelles classifica como uma das espécies de atos administrativos os atos 

normativos. O autor, contudo, não obstante inclua os regulamentos sob o manto dos atos 
administrativos normativos, observa que há outros atos como os Regimentos que são de índole 
normativa, decorrentes não do Poder Regulamentar e sim, do Poder Hierárquico. Tais atos 
administrativos, por ele denominados atos regulamentares internos, não se destinam a regular 
situações gerais, bem como não estabelecem relações jurídicas entre a Administração e os 
administrados, que são de índole regulamentar propriamente dita. Destinam-se a prover o 
funcionamento dos órgãos da Administração, atingindo unicamente as pessoas vinculadas à 
atividade regulamentar, isto é, aquelas que se acham sujeitas à disciplina do órgão que os expediu 



caracterizado pelo reduzido número de serviços prestados diretamente e pela pequena interferência 

normativa do Estado na sociedade. 

Ocorre que o Estado, que viveu um período de expressiva intervenção nos mais diferentes 

setores da sociedade, hoje, passa por profundas reformas em que são desatreladas do Poder Público 

as tarefas de execução de variada gama de serviços públicos, com um ponderável incremento na 

execução de uma política regulatória de todos os setores da economia em que empresas estatais 

atuavam no papel de concessionárias (WALD; MORAES , 1999, p. 143). 

É evidente que os atos normativos editados pela Administração não podem ser 

considerados divorciados dos atos administrativos. Consideramos adequada a visão de Oswaldo 

Aranha Bandeira de Mello, pois entendemos que devem os atos administrativos ser vistos como 

gênero englobando os atos jurídicos normativos emanados da Administração denominados 

normativos por Hely Lopes Meirelles, e os atos executivos, concretos, de uso comum, no dia-a-dia 

administrativo do Estado.   

É necessário discutir-se, na tentativa de equacionamento do problema, se o 

regulamento, tal como previsto no art. 84, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, 

é ato administrativo.  

 

5.6. Ato administrativo e Regulamento 

 

Segundo Eduardo García de Enterria e Tomás-Ramón Fernández,  o ato 

poderá ser  administrativo sem que isso tenha a ver com o fato de sua concretude, 

ou seja, ela não é de maior relevo na discriminação de tais atos.  

Os autores assinalam que há atos que não estão dirigidos a um destinatário concreto, mas 

a um número indeterminado de sujeitos ou, inclusive, a toda a coletividade, que apresentam 

condicionamentos de direitos e de caducidades, verdadeiras ordens coletivas destinadas aos 

cidadãos, e que são atos administrativos (ENTERRIA; FERNÁNDEZ, 1991, p. 206). 

                                                                                                                                                                                     
(1997, p. 165). 



Apesar da generalidade desses atos não se está frente a um regulamento, uma vez que, 

em que pese sua abstração e generalidade, eles não se integram no ordenamento jurídico; são atos 

aplicativos do ordenamento jurídico e não inovadores do mesmo.  

Os autores ressaltam que o ato administrativo, seja singular, seja geral, tem seu círculo de 

destinatários terminando com seu cumprimento, consumindo-se neste. Para um novo cumprimento, 

haverá que ser editado um novo ato (ENTERRIA; FERNÁNDEZ, 1991, p. 206). 

Assim, verifica-se existirem atos de natureza abstrata que são administrativos e outros 

também da mesma natureza, contudo de finalidade diversa, qual seja a de uniformizar e 

operacionalizar os conceitos emanados da lei; são os atos regulamentares, ou regulamentos, 

diferentes em essência dos atos administrativos e com eles inconfundíveis. 

Por outro lado, vimos que há autores, como Seabra Fagundes e o próprio Hely Lopes 

Meirelles, que englobam na noção de atividade regulamentar todos os atos de natureza jurídica 

normativa provindos da Administração, ou seja, aglutinam as noções de regulamentação e de 

regulação, esta aqui vista apenas como normalização.  

De acordo com Eduardo García de Enterria e Tomás-Ramón Fernández, o poder de ditar 

atos administrativos, por via transversa, “é uma qualidade geral de todo o órgão da Administração, 

seu modo de expressar-se”, enquanto que a expedição de regulamentos é ato restrito.  

O regulamento é revogável ad nutum, enquanto os atos administrativos têm limites legais à 

revogação, impostos no sentido de garantir os direitos que o ato provoca. Regulamento e “ato 

administrativo têm cursos processuais diferentes de impugnação contencioso-administrativa e de 

legitimação dentro dos mesmos” (ENTERRIA; FERNÁNDEZ, 1991, p. 207). 

O regulamento, afirmam, não é nem uma lei, nem um ato administrativo geral; “é, sem 

dúvida um quid aliud diante dessas duas instituições mais comuns e conhecidas” (ENTERRIA; 

FERNÁNDEZ, 1991, p. 203). 

 Diógenes Gasparini, que não diferencia  regulamento de ato administrativo, aponta como 

inconveniente dessa posição o fato de ser o ato administrativo toda emanação de vontade editada 

pelo Estado, entendida, portanto, como indicativa de órgão de quaisquer dos poderes quando no 

exercício de função administrativa. Conseqüentemente, a prática de tais atos não seria de 

competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, cabendo o seu exercício pelos dois outros 

poderes.  



O autor  não considera, em seu raciocínio, que os demais Poderes praticam atos 

administrativos com ampla liberdade, por atuarem dentro da competência organizativa interna, e que 

o vocábulo regulamento é utilizado tradicionalmente para esse tipo de norma. 

Eduardo García de Enterria e Tomás-Ramón Fernández elucidam o equívoco destacando 

que os outros Poderes exercitam o seu poder genérico de auto-organização, que é reconhecido pelo 

texto constitucional, não se tratando tais atos de regulamentos propriamente ditos, mas de autênticas 

leis. 

Diógenes Gasparini apresenta interessante quadro comparativo entre o que denomina ato 

administrativo regulamentar e atos administrativos  ditos executivos. O quadro em questão apresenta 

diferenças quanto: à impugnação, à revogação, ao conteúdo, à adequação com a lei, à forma, à 

competência, à publicação, aos meios de defesa, à confirmação, ao fundamento legal, à inovação na 

ordem jurídica, à delegação, à referenda e, por último, aos efeitos. 90 

De acordo com Eduardo García de Enterria e Tomás-Ramón Fernández, chama-se 

regulamento em sentido lato toda a norma escrita ditada pela Administração. Denomina-se potestade 

regulamentária ao poder por meio do qual a Administração edita regulamentos.  

A concepção genérica de regulamento favorece, em nosso entendimento, a existência de 

situações tais como a que abre o presente capítulo em que o Poder Executivo e uma agência 

reguladora recebem da lei atribuição de regulamentá-la, sem considerar que a discricionariedade de 

que dispõe o Executivo Federal, no caso, é diversa daquela da ANEEL. 

                                                           
90  Quanto à impugnação, os atos regulamentares pressupõem ser ela judicial; os atos executivos, 

administrativa; a revogação de ato regulamentar exige a edição de outro ato, ao passo que a 
revogação de ato executivo não a exige; o conteúdo do Regulamento é abstrato e o do ato 
executivo é concreto; a relação com a lei, no Regulamento, é de compatibilidade e autonomia, 
enquanto no ato executivo é de conformidade; a forma prevista para o Regulamento é o Decreto, 
ao passo que nos atos executivos ela é diversa, admitindo outras formas; a competência para a 
expedição de Regulamentos é do Chefe do Executivo, a dos atos executivos, dos agentes 
públicos; a publicação dos Regulamentos é necessária e deve ser integral, enquanto nos atos 
executivos nem sempre é imprescindível e poderá ser resumida; os efeitos dos atos 
regulamentares são erga omnes e os dos atos executivos são individuais; quanto aos meios de 
defesa, no ato regulamentar, o cabimento de mandado de segurança é bastante restrito, ao passo 
que no ato executivo é cabível na maioria das vezes; a convalidação de Regulamento, anulável 
por vício de competência, é impossível, por inexistir outra autoridade acima daquela competente 
para praticá-lo, bem como porque não há outra autoridade competente para sua prática; o 
fundamento legal nem sempre é necessário no Regulamento, ao passo que no ato executivo 
sempre o é; a possibilidade de inovação no ordenamento jurídico,  admissível nos Regulamentos, 
não o é nos atos executivos; a competência para a expedição de Regulamentos é indelegável, 
enquanto  é delegável aquela  necessária à expedição de atos executivos; os Regulamentos são 
sempre referendados pelo Ministro que os vai executar, sendo que tal subscrição não se aplica 
aos atos executivos (GASPARINI, 1982, p. 11). 



O regulamento para “explicar” a lei é editado no gozo de uma discricionariedade política 

diversa daquela pela qual as agências reguladoras editam suas normas, constituindo ato que decorre 

diretamente da Constituição com margem discricionária que nos leva a qualificá-lo como ato político, 

conforme se analisa no item seguinte. 

 

5.7. Os atos políticos e os administrativos 

 

A solução para a controvérsia apresentada também passa, a nosso ver, na necessária 

diferenciação de ato político, ou de governo, de ato administrativo, para que se possa aquilatar o tipo 

de competência e de discricionariedade necessários à prática desses atos. 

Hely Lopes Meirelles nega a existência de ato político como unidade autônoma, afirmando 

existir sempre ato administrativo, ato legislativo ou ato judiciário, informado de fundamento político. 

Aquilo que denominam ato político não passa de ato de governo, praticado discricionariamente por 

qualquer um dos agentes que compõem os Poderes do Estado (1999, p. 34-35). 

A noção de ato de governo em sentido material, na dicção de Hely Lopes Meirelles, indica 

ser o complexo de funções estatais básicas, caracterizadas pela “expressão política de comando, de 

iniciativa, de fixação de objetivos do Estado e de manutenção da ordem jurídica vigente”, ao passo 

que a noção de Administração Pública é vista como o conjunto de funções necessárias aos serviços 

públicos em geral (1999, p. 60-61). 

Assim, segundo ele, a Administração não pratica atos de governo e sim atos de execução, 

os atos administrativos. Atos de governo são de índole política e discricionária, enquanto atos de 

administração são neutros, normalmente vinculados à lei ou à norma técnica; atos de governo 

refletem conduta independente e os atos de administração, conduta hierarquizada (MEIRELLES, 

1999, p. 61). 

É verdade sabida que o Estado realiza seus fins por meio de três funções: legislação, 

administração e jurisdição. A primeira liga-se aos fenômenos de formação do Direito, enquanto as 

outras duas prendem-se à fase de sua realização (FAGUNDES, 1979, p. 4). 

As três fases da atividade estatal complementam-se e a esgotam, não obstante haja 

aqueles que entendam, como Esmein e Maurice Hauriou, existir uma quarta função estatal 

denominada por Hauriou como função de governo (FAGUNDES, 1979, p. 4). 



Tal entendimento é abordado por Otto Mayer, que leciona ser essa quarta espécie, o 

governo, a alta direção administrativa do Estado, o impulso que parte do centro para fazer marchar os 

assuntos em busca de uma política satisfatória que vise ao interesse geral.  

Como pertence ao príncipe e a seus auxiliares, assevera Otto Mayer, o governo influi sobre 

todos os ramos da atividade material do Estado, conservando, contudo, em si próprio, uma natureza 

ideal, não se estendendo por seus efeitos diretos sobre o terreno do direito. É certo, conclui, que 

todas as atividades imediatas do Estado parecem estar atribuídas aos três ramos especiais – 

legislação, justiça e administração – que não deixaram ao governo nada mais do que aquilo que lhes 

é comum (1949, p.5). 

Seabra Fagundes diverge da quarta função, entendendo inexistir na fisiologia do Estado 

espaço para uma função governativa ao lado da função administrativa91.  Aduz que os atos que 

atendem a interesses excepcionais não divergem juridicamente daqueles pelos quais são 

solucionados os negócios correntes ou normais quando praticados na solução de tais problemas. Não 

obstante possam apresentar entre eles diversidade de ordem política, terão sempre identidade 

jurídica. Entretanto em um como em outro caso, existirão atos jurídicos cujo fim é individualizar a lei, 

tornando efetiva a vontade do Estado. Nessa linha, parece-nos que não existiria uma função 

regulamentar em sentido estrito, posto ela se enquadrar ou como ato legislativo ou como 

administrativo (1979, p. 5). 

É evidente que não cabe individualizar ao lado das funções típicas do Estado a função 

regulamentar e a função governativa, todavia isso não afasta a possibilidade de individualizar, dentro 

da função administrativa, competências distintas para a prática de atos administrativos e de atos 

políticos ou de governo. Por outro lado, a função regulamentar não nos parece englobar toda a 

atividade normativa e administrativa do Governo. Assim, não infirmam tais argumentos, antes, pelo 

contrário, reforçam a idéia de que urge separar da amplitude da função administrativa os 

regulamentos dos atos administrativos, os atos políticos dos atos administrativos. 

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello entende que os atos políticos se enfeixam nos atos 

administrativos. Critica os publicistas que pretendem afastá-los do conceito desses atos. Afirma que a 

separação visou a excluí-los da apreciação da Justiça, posto serem considerados de alta polícia, de 

                                                           
91  A função administrativa é definida por Seabra Fagundes como “aquela pela qual o Estado 

determina situações jurídicas individuais, concorre para sua formação, e pratica atos materiais” 
(1979, p. 8). 



salvação do Estado, de defesa do Estado-sociedade, dos ataques externos bem como do Estado-

poder das ameaças internas. 

Sustenta que nada justifica essa figura de atos políticos em oposição a atos administrativos. 

Assevera, contudo, existirem atos jurídicos na atividade estatal que imprimem direção superior à sua 

vida política, que formam e manifestam de forma originária sua vontade e cogitam dos órgãos a quem 

competem essas atribuições, condicionando as relações internas com os próprios órgãos ou com 

terceiros. Todavia, são administrativos em relação ao objeto que têm em mira (MELLO, O., 1969, p. 

417-418). 

 Diógenes Gasparini, em obra em que analisa o Poder Regulamentar, comunga de tais 

idéias e inclui na categoria ‘atos administrativos’ os atos políticos ou de governo. Sustenta que tais 

atos dizem respeito à atividade do Estado-Poder como parte, relativa à criação ou afirmação de 

utilidade pública, além do fato de eles serem submetidos a posteriori  a controle de conveniência e 

oportunidade pelo Poder Legislativo, e de legalidade pelo Poder Judiciário, fatos estes que, por 

impropriedade doutrinária, impediriam que fossem tidos como atos de governo. (1982, p. 18) 

A justificativa dos autores, embora necessária, não nos parece suficiente para amparar o 

entendimento que engloba, na noção de atos administrativos, os denominados atos políticos ou de 

governo. 

Celso Antônio Bandeira de Mello coloca com propriedade que o questionamento sobre a 

possibilidade ou não de separação de ambos os atos decorre da inexistência de uma noção legal de 

ato administrativo.  

Aduz que se tratando de uma noção teórica, pela qual se busca abarcar um certo número 

de atos que têm afinidades recíprocas, é compreensível a discrepância existente entre os estudiosos.  

A divergência estaria concentrada na caracterização de aspectos comuns requeridos para 

considerarem determinada figura tipológica como ato administrativo, que, para alguns autores, exigiria 

uma quantidade maior de elementos passíveis de serem incluídos na categoria, ao passo que, para 

outros, a importância estaria na própria natureza dos traços, considerados relevantes no 

estabelecimento dos pontos de semelhança, justificadores da presença de tal aspecto na noção de 

ato administrativo.  

Ora, em sendo as palavras meros rótulos, nenhum jurista pode buscar para si o direito de 

formular “uma noção que seja ‘a verdadeira’, excludente de quaisquer outras, pois isso equivaleria 



irrogar-se a qualidade de legislador, ou seja, a inculcar-se o poder (auto-atribuído) de delimitar o 

âmbito de abrangência de uma expressão que a lei não circunscreveu de modo unívoco”. O 

importante é esclarecer de que objeto se está tratando, deixando claro o campo da realidade a ser 

cogitado (MELLO, C., 1999, p. 268-269). 

Saliente-se que a posição de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello é exemplificada com atos 

excepcionais: a Declaração de Guerra e Declaração de Estado de Sítio, que conquanto possam não 

estar incluídas na noção de ato de governo, na concepção do autor, não afastam a consideração de 

que outros atos como a sanção, o veto e o indulto, malgrado de competência do administrador do 

Executivo, não são atos administrativos, máxime pelo fato de serem regidos pelo Direito 

Constitucional. 

Celso Antônio Bandeira de Mello, ao definir ato político, pondera que a Administração 

pratica inúmeros atos que não se incluem na noção de ato administrativo; são eles: os atos regidos 

pelo Direito Privado, os atos materiais, que, por não serem atos jurídicos, são considerados fatos 

materiais.  

Os atos políticos, ou de governo, define, são aqueles praticados com margem de discrição 

e diretamente em obediência à Constituição, no exercício de função puramente política, diversa da 

administrativa, expedidos em nível imediatamente infraconstitucional e com discricionariedade. Os 

atos administrativos, por seu modo, são infralegais, somente se admitindo manter sua natureza 

administrativa quando provierem diretamente da Constituição, se forem totalmente vinculados 

(MELLO, C., 1999, p. 270). 

Assinala o autor que a relevância de seu entendimento de ato político diverge daquela que 

vê como essencial à caracterização desse ato ser ele infenso à apreciação judicial, posto não 

encontrar guarida em nosso sistema constitucional, ante o disposto no inciso XXXV do artigo 5.º 92, 

que assegura o monopólio do Poder Judiciário na apreciação de lesões ou ameaça a direitos  

(MELLO, C., 1999, p. 271). 

Uma observação que nos parece de relevo para explicar tal 

discricionariedade, dentre outros motivos, reside no fato de o Chefe do Executivo 

poder regulamentar uma lei sem que ela tenha determinado isso, naquelas situações 

                                                           
92  “XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito” 

(BRASIL, 1988). 



em que ele perceba que o dispositivo não será aplicado de maneira uniforme, com 

supedâneo no princípio da igualdade, situação que não vislumbramos no caso da 

normalização pelas agências.  

Parece-nos evidente que as agências reguladoras  somente poderão emitir 

normas de índole administrativa dentro do espectro das limitações impostas pela 

especialidade de suas competências, de natureza técnica, portanto, sem impor 

gravames aos cidadãos; jamais regulamentar leis com a margem de 

discricionariedade política de que, para tal, dispõe o Chefe do Executivo. 

Corroborando tal entendimento, do ponto de vista do controle de constitucionalidade, o 

Supremo Tribunal Federal entende que o regulamento não está, de regra, sujeito a tal controle, e sim 

de legalidade, posto ser ilegal o ato regulamentar que vai além do conteúdo da lei, sendo esta coibida 

no controle difuso de legalidade, ou seja, em ações outras e não mediante a ADIN, em que se 

processa apenas o controle concentrado de constitucionalidade 93. 

Todavia, cabe observar que, nas hipóteses em que o legislador concede certa autonomia 

ao Poder Executivo, ressalvando apenas a observância das normas da Constituição e da legislação 

complementar, como no caso analisado na ADIN 2155 94, ao menos nesses pontos, o ato não é 

                                                           
93  “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ATO REGULAMENTAR. 

ATO COM EFEITOS CONCRETOS. I. – O regulamento não está, de regra, sujeito ao controle de 
constitucionalidade. É que, se o ato regulamentar vai além do conteúdo da lei, ou nega algo que a 
lei concedera, pratica ilegalidade. A questão, em tal hipótese, comporta-se no contencioso de 
direito comum. Não cabimento da ação direta de inconstitucionalidade. II. – Ação direta de 
inconstitucionalidade não conhecida.” (BRASIL, 2001-a).  

94  “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS: "GUERRA FISCAL". AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS DO REGULAMENTO DO ICMS (DECRETO N.º 
2.736, DE 05.12.1996) DO ESTADO DO PARANÁ. ALEGAÇÃO DE QUE TAIS NORMAS VIOLAM 
O DISPOSTO NO § 6.º DO ART. 150 E NO ART. 155, § 2.º, INCISO XII, LETRA "g", DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO OS ARTIGOS 1.º E 2.º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 
24/75. QUESTÃO PRELIMINAR, SUSCITADA PELO GOVERNADOR, SOBRE O 
DESCABIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, PORQUE O DECRETO 
IMPUGNADO É MERO REGULAMENTO DA LEI N.º 11.580, DE 14.11.1996, QUE DISCIPLINA O 
ICMS NAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, ESTA ÚLTIMA NÃO ACOIMADA DE 
INCONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR. 1. Tem razão o Governador, enquanto sustenta que 
esta Corte não admite, em A.D.I., impugnação de normas de Decreto meramente regulamentar, 
pois considera que, nesse caso, se o Decreto exceder os limites da Lei, que regulamenta, estará 
incidindo, antes, em ilegalidade. É que esta se coíbe no controle difuso de legalidade, ou seja, em 
ações outras, e não mediante a A.D.I., na qual se processa, apenas, o controle concentrado de 
constitucionalidade. 2. No caso, porém, a Lei n.º 11.580, de 14.11.1996, que dispõe sobre o ICMS, 
no Estado do Paraná, conferiu certa autonomia ao Poder Executivo, para conceder imunidades, 
não-incidências e benefícios fiscais, ressalvando, apenas, a observância das normas da 
Constituição e da legislação complementar. 3. Assim, o Decreto n.º 2.736, de 05.12.1996, o 



meramente regulamentar, pois, no campo referido, tem certa autonomia, observadas as normas 

constitucionais e complementares. Em tais  situações, o Supremo Tribunal Federal tem admitido a 

propositura de ADIN para impugnação de normas de Decretos. 

Vê-se que a expressão ‘meramente regulamentar’ está a significar existirem outros atos 

expedidos pelo Chefe do Poder Executivo, com qualidades diferentes das identificadas no ato que 

ilustra tal decisão. Não há dúvidas, pelo que se infere dos julgados, de que o Chefe do Poder 

Executivo edita atos abstratos que são os meros regulamentos de que falam tais decisões judiciais, 

os atos administrativos normativos. Outros, praticados dentro de autonomia diversa e 

qualitativamente diferentes, são os regulamentos de que nos fala o inciso IV do artigo 84 da 

Constituição, atos normativos que não se enquadram na classe dos administrativos. 

Fica claro que a edição de regulamento pelo Chefe do Executivo se enquadra como ato 

político, diversamente da “regulamentação” de lei pela agência reguladora, que se inscreve na 

categoria de ato administrativo. 

 

5.8. A competência regulamentar do Presidente da República e a Emenda 
Constitucional n.º 32/2001 

 

                                                                                                                                                                                     
Regulamento do ICMS, no Estado do Paraná, ao menos nesses pontos, não é meramente 
regulamentar, pois, no campo referido, desfruta de certa autonomia, uma vez observadas as 
normas constitucionais e complementares. 4. Em situações como essa, o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal, ainda que sem enfrentar, expressamente, a questão, tem, implicitamente, 
admitido a propositura de A.D.I., para impugnação de normas de Decretos. Precedentes. 
Admissão da A.D.I. também no caso presente. 5. Algumas das normas impugnadas não podem 
ser objeto de consideração desta Corte, em A.D.I., porque, temporárias, já produziram os 
respectivos efeitos antes de sua propositura, ficando sujeitas ao controle difuso de 
constitucionalidade, nas vias e instâncias próprias, e não ao controle concentrado, "in abstrato", 
segundo jurisprudência já pacificada no Tribunal. Quanto a elas, portanto, a Ação está prejudicada 
e por isso não é conhecida. 6. A Ação é, porém, conhecida no que concerne às demais normas 
referidas na inicial. E, a respeito, a plausibilidade jurídica ("fumus boni iuris") e o "periculum in 
mora" estão caracterizados, conforme inúmeros precedentes do Tribunal, relacionados à chamada 
"guerra fiscal", entre várias unidades da Federação, envolvendo o I.C.M.S. 7. Conclusões: a) não 
é conhecida, porque prejudicada, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, quanto ao art. 51, inciso 
V, e seu § 5.º, "a"; ao inciso I do art. 577, ambos do Decreto n.º 2.736, de 05.12.1996 
(Regulamento do ICMS do Paraná); ao item 78 do Anexo I; ao item 6 da Tabela I do Anexo II; ao 
item 17-A da Tabela I do Anexo II; e ao item 22 da Tabela I do Anexo II; b) conhecida a A.D.I., 
quanto aos demais dispositivos impugnados na inicial, e deferida a medida cautelar, para 
suspender a eficácia, a partir desta data, das seguintes normas do mesmo Decreto (n.º 2.736, de 
5.12.1996, do Paraná): I – art. 15, III, "d"; II – art. 51, IV, §§ 3.º e 4.º; III – art. 51, XV e § 15; IV – 
art. 51, XVI e § 15; V – art. 51, XVII e § 16; VI – art. 54, inc. I; VII – art. 57, § 2.º, "a" e "c"; VIII – art. 
78 e seu parágrafo único; IX – art. 92-A; X – artigos 572 a 584, excetuado, apenas, o inc. I do art. 
577. 8. Todas as questões decididas por unanimidade.” (BRASIL, 2001) (destaquei)  



Do prisma subjetivo, a figura do detentor do denominado poder regulamentar, legitimado 

portanto a expedir regulamentos, sem dúvida, é o Presidente da República. 

Sua competência normativa não pode ser igualada à do regulador, sob inúmeros motivos, a 

começar pela previsão constitucional expressa que atribui ao Presidente tal atribuição. 

A Constituição Brasileira de 1988 fixa como competência privativa do Presidente da 

República a expedição de regulamentos e decretos para a fiel execução de Lei, nos termos do artigo 

84, inciso IV 95. 

O caráter privativo de qualquer competência implica a possibilidade de delegação, que, na 

espécie, está presente no parágrafo único do citado artigo 8496.  

Observa-se, contudo, nele não constar das competências passíveis de delegação o inciso 

IV. Assim, a conclusão dada pela literalidade da Constituição é que a competência para regulamentar 

a lei é indelegável, sendo, na prática, exclusiva do Presidente da República.  

Alexandre Santos de Aragão contesta as idéias de Marcos Jurena Villela Souto, que vê no 

poder regulamentar do Chefe do Executivo  conteúdo político e que entende ser os atos de regulação 

ditados com base em competência técnica. Aragão, ao divergir de tal entendimento, sustenta ser 

artificial a separação entre técnica e política, o que inviabilizaria a distinção entre atos normativos 

políticos e atos meramente técnicos (2002, p. 38). 

A posição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, quando entende ser a regulamentação ato de 

competência exclusiva do Chefe do Executivo,  também é criticada pelo autor sob o fundamento de 

ela estar centrada em uma concepção liberal do Poder Regulamentar não mais condizente com 

nossa realidade social (ARAGÃO, 2002, p. 28). 

Afirma o autor que o pluralismo e a complexidade da sociedade, além do componente 

técnico que vem permeando as atividades estatais, inviabilizaram o ideal liberal oitocentista, racional 

e formalmente igualitário, de ”um ordenamento monocêntrico uniforme que, concebido de maneira 

inteiramente geral e abstrata, abrangesse todas as atividades e atores sociais sem levar em conta 

suas particularidades” (ARAGÃO, 2002, p. 379). 

                                                           
95  “[...] IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos 

para sua fiel execução;[...]” (BRASIL, 1988).  
96  “Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos 

incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República 
ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.” 
(BRASIL,1988) 



O Poder Legislativo, segundo Alexandre Santos de Aragão, devido a sua conduta 

essencialmente política, que implica processos necessariamente lentos, é incapaz de lidar com a 

complexidade, a pluralidade e o tecnicismo das matérias que hoje lhe são submetidas (2002, p. 379).  

Complementa salientando que se especializaram não só as matérias a serem 

regulamentadas como também os entes incumbidos da expedição das respectivas normas; entes 

estes que necessitam, para sua eficiência, estar livres das injunções políticas parciais. Tudo isso 

originou a criação de órgãos reguladores independentes encarregados de regular atividades  

específicas de grande conteúdo técnico, cristalizando uma ordenação setorial, com proliferação de 

sedes normativas não parlamentares97 (ARAGÃO, 2002, p. 379-380).  

 Para o autor, do ponto de vista da Teoria Geral do Direito, tal proliferação de micro-

sistemas jurídicos, embora não acarrete uma perda da unidade sistêmica do Direito, contribuiu para 

uma quebra da unidade de suas fontes, não só do prisma material, como orgânico-formal e 

procedimental (ARAGÃO, 2002, p. 380).   

Os argumentos de Aragão não nos parecem sujeitos a críticas quando se refere à visão 

liberal unitária da normalização, ajustada, conforme o apresentado, à noção do princípio monárquico. 

Parece inexistir discussão sobre a competência normativa infralegal de natureza 

administrativa não estar totalmente centrada na figura do Presidente da República, pois não teria 

sentido e tampouco seria contraproducente no atual quadro da realidade brasileira.  

Sabemos que há outras normas expedidas pelo Chefe do Executivo que não visam a 

“explicar” a lei; são atos administrativos normativos, também passíveis de expedição por outras 

instâncias da Administração, seja ela direta ou indireta. O que não se pode ignorar é que a 

regulamentação de leis, tal qual a entendemos, com ampla discricionariedade política, não nos 

parece ter sido delegada a tais instâncias e tampouco às agências reguladoras. 

Segundo Luís Roberto Barroso, o poder regulamentar, em sentido rigorosamente técnico, é 

privativo do Presidente da República, nos termos da letra expressa do inciso IV do art. 84 da 

Constituição Federal. Portanto, a rigor, não se deve utilizar a expressão quando se trate de atribuição 

desempenhada por outro órgão qualquer do Poder Executivo ou por entidade da Administração 

Direta.  

                                                           
97  “A necessidade de descentralização normativa, principalmente de natureza técnica, é a razão de 

ser das entidades reguladoras independentes, ao que podemos acrescer o fato de  a competência 
normativa, abstrata ou concreta, integrar o próprio conceito de regulação.” (ARAGÃO, 2002, p. 



Tais órgãos e entidades titularizam, em certos casos, competências para expedir atos 

administrativos normativos – gênero do qual o regulamento é espécie, contudo não desfrutam, no 

particular, de franquias mais amplas do que aquelas do Chefe do Poder Executivo (1998, p. 11). 

O artigo 84 da Constituição Federal de 1988 foi alterado pela Emenda Constitucional n.º 

32/2001, que positivou constitucionalmente competência normativa ao Presidente da República para, 

por meio de Decreto98, dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração, bem como 

extinguir cargos e funções públicas, quando vagos.  

Não paira dúvidas de que foi o poder normativo do Presidente da República ampliado, ao 

ser alçada à esfera constitucional tal competência; contudo, o dispositivo não nos parece ter inovado 

ao legislar sobre algo que é reconhecido de muito pela doutrina, qual seja: o poder de o Chefe do 

Executivo dispor, por meio de normas por ele editadas, sobre a organização interna da Administração 

Pública. 

Discute-se, a partir de então, se o sistema normativo brasileiro teria passado a adotar o 

denominado decreto, ou regulamento, autônomo.  

Dúvidas não há de que, até a edição da citada Emenda n.º 32, o sistema constitucional 

brasileiro não admitia a edição de tais regulamentos e tampouco os recepcionou, conforme bem 

demonstra o artigo 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT99. 

O regulamento, ou decreto autônomo, vale relembrar, é aquele, originado da 

Administração Pública, que inova na ordem jurídica ao estabelecer normas sobre 

matéria não disciplinada em lei. 

A Constituição Brasileira, como conseqüência do citado artigo 25 do ADCT, limitou a 

atividade regulamentar do administrador público à execução de leis, não mais reconheceu os 

regulamentos autônomos previstos na carta de 1967, pelos quais era outorgada competência 

                                                                                                                                                                                     
380) 

98   “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:  [...]VI – dispor, mediante decreto, 
sobre: a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de 
despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; b) extinção de funções ou cargos públicos, 
quando vagos;[...]” (BRASIL, 1988). 

99  “Art. 25. Ficam revogados, a partir de cento e oitenta dias da promulgação da Constituição, sujeito 
este prazo a prorrogação por lei, todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão 
do Poder Executivo competência assinalada pela Constituição ao Congresso Nacional, 
especialmente no que tange a: I – ação normativa; II – alocação ou transferência de recursos de 
qualquer espécie.” (BRASIL, 1988) 



legislativa ao Chefe do Executivo Federal, para dispor sobre determinadas matérias na ausência de 

lei. 

A ampliação advinda da Emenda n.º 32 não nos parece ter o condão de ressuscitar o 

decreto autônomo por vários motivos, sendo o mais óbvio não ter ele supedâneo na teleologia da 

própria norma constitucional derivada, a emenda em questão,  editada que foi para limitar, e não para 

ampliar, a competência normativa do Chefe do Poder Executivo.  

Ressalte-se que a competência para a edição de medidas provisórias, embora um pouco 

mais restrita, ainda continua, o que, por si só, retira o sentido de tal expediente normativo, máxime 

pelo fato de as disposições que vierem a ser tomadas por meio de tal decreto sabidamente não 

alcançarem os outros dois Poderes de Estado. 

Eduardo Garcia de Enterria e Tomás-Ramón  Fernández ressaltam que há 

regulamentos que não completam nem desenvolvem lei prévia. Eles, contudo, só 

cabem no âmbito das matérias organizativas da Administração, sendo limitados, já 

que encontram obstáculo nos direitos básicos dos interessados, estando excluídos, 

portanto, do âmbito normativo externo da Administração (1991, p. 231). 

Tais regulamentos organizativos constituem uma potestade natural inerente à posição 

jurídica de supremacia exercida pela Administração. Os autônomos, ou normativos ad extra, não são 

independentes da lei “pela simples razão de que a criação de direito objetivo para o cidadão não pode 

independentizar-se da lei no estado moderno [...]” (1991, p. 231). 

Oswaldo Aranha Bandeira de Mello assinala que é lícito ao Executivo 

prescrever o regimento dos serviços administrativos, seja nas relações com os 

servidores públicos, seja quanto ao modo e forma de sua prestação aos particulares. 

Tal prerrogativa cabe com referência aos delegados e prestadores de serviços bem 

como ao desempenho de cometimentos dos estabelecimentos públicos e autarquias 

de serviços. Entendemos que também se ajusta com perfeição às normas emitidas 

pelas agências reguladoras quando se voltam aos entes delegados e ao objeto da 

regulação. 

É importante ressaltar que as normas expedidas pelas agências devem 



respeitar o texto constitucional e os legais. Todavia, malgrado essas limitações, tais 

normas infralegais se assemelham aos regulamentos autônomos, quando seu âmbito 

é restrito à órbita do regulador e do ente regulado.  

Segundo Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, correspondem, mais 

propriamente, a regulamentos delegados ou autorizados, se entendermos que se 

trata de delegação implícita, ante a descentralização do serviço e da previsão legal 

de sua regulação. 

 Na realidade, afirma o autor, eles perfazem função de regulamentos de execução da lei, 

tomando apenas aparentemente a aparência praeter legem, pelo fato de o legislador não ter disposto 

sobre os limites à normalização ou, caso o tenha feito, a disposição foi de modo incompleto. Contudo, 

sublinha, tais normas têm ação apenas inter legem, só se admitindo a ação administrativa dentro de 

determinados limites, com a presunção de que os poderes foram delegados de maneira implícita, 

ante a delegação e a previsão de regulação do serviço (MELLO, O., 1969, p. 314-315).  

A crítica que se faz à constitucionalidade do dispositivo previsto na Emenda Constitucional 

n.º 32 diz respeito à aparente criação de uma reserva regulamentar, advinda da modificação 

introduzida no artigo 48  da Constituição Federal de 1988100. 

Não nos parece crível que o Poder Legislativo tenha retirado de sua competência a 

possibilidade de legislar sobre tais matérias, malgrado o dispositivo em análise induza a tal raciocínio. 

Admitida a validade de tal entendimento, configurada estaria a criação de uma reserva regulamentar, 

não podendo mais o legislador dispor sobre o assunto. 

Entendemos que a reserva regulamentar não tem espaço em nosso ordenamento jurídico, 

do mesmo modo que Eduardo Garcia de Enterria e Tomás-Ramón Fernández a afastam do sistema 

espanhol quando sustentam que “a matéria cuja ordenação jurídica o legislador encomenda ao 

regulamento pode em qualquer momento ser regulada por aquele, pois em nosso regulamento não se 

reconhece princípio da reserva regulamentaria” (1991, p. 232).  

Os autores assinalam, com veemência, que o regulamento é uma norma complementar à 

lei e não uma norma auto-suficiente e soberana. A lei se reserva uma série de objetos substanciais e, 

                                                           
100  “X – criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que 

estabelece o art. 84, VI, b; [...] XI – criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração 
pública [...]” (BRASIL, 1988). (destaquei) 



no resto, permite a intervenção do regulamento, embora submetido à superioridade que é própria 

dela. Não se cuida de uma distribuição material do campo normativo, não se deduzindo – em 

absoluto – que matérias distintas das reservadas à lei serão matérias próprias e exclusivas do 

regulamento, onde a lei não poderá entrar. “[...] o regulamento continua sendo uma norma secundária 

e subordinada à lei, não alternativa com respeito a ela” (ENTERRIA; FERNÁNDEZ, 1991, p. 257).  

O equacionamento da questão passa, a nosso ver, por uma releitura de conceitos do 

Direito Administrativo, de um reencontro com elos perdidos no passado, que permitam entender 

melhor o papel reservado ao regulador confrontado com aquele desempenhado pelo Chefe do Poder 

Executivo. 

A nova realidade social impõe tal aprofundamento conceitual, que esclareça 

o real campo normativo do regulamento e da regulação sem olvidar, como aponta 

Agustín Gordillo, que muitos regulamentos são formulados não para serem 

cumpridos e aplicados fielmente, mas para  estabelecer um ponto de referência ideal 

e teórico, alijados, muitas vezes, da realidade social (1982, p. 102). 

A expressão ‘atos normativos da Administração’, vale repetir, abrange o exercício de 

competência normativa infralegal em geral, abrangendo aquelas processadas em órgãos 

subordinados ao poder Executivo e entes  descentralizados, como os ministérios cujos Ministros de 

Estado receberam competência normativa de expedir instruções para a execução de leis e decretos, 

nos termos do inciso II do artigo 87 da Constituição Federal de 1988, bem como as próprias agências 

reguladoras objeto do presente estudo. 

5.9.  A Delegação normativa e a deslegalização 

 

Segundo Carlos Mário da Silva Velloso, o poder de expedir regulamentos 

não deve ser tomado como atividade de natureza administrativa, inconfundível, no 

sistema constitucional brasileiro, com a técnica de delegação legislativa. 

Assinala que a Constituição Brasileira adota várias formas de delegação 

legislativa, quer acolhendo a participação do Executivo, pela iniciativa geral das leis, 

quer pela delegação propriamente dita de editar leis delegadas.  



Assinala que a delegação não é atentatória ao sistema democrático, desde 

que esteja o Executivo sujeito ao rígido controle por parte dos outros Poderes; o 

legislativo, exercitando o controle político; o Judiciário, o de constitucionalidade.  

Se a delegação ocorre via constituinte, desaparece a questão de 

legitimidade, passando a questão ao domínio da competência, no sentido de ela ter 

sido repartida pelo poder constituinte, o povo. 

Ao concluir, afirma que a legislatura não pode delegar os poderes que lhe 

são inerentes para fazer uma lei; mas pode fazer uma lei para delegar um poder 

“com o objetivo de determinar um dado de fato ou um estado de coisas do qual a lei 

faz ou tem a intenção de fazer depender a sua ação” (VELLOSO, 1994, p. 428-429). 

Ernest Gellhorn e Ronald M. Levin, ao sintetizarem a apreciação do 

problema da delegação de poderes às agências reguladoras dos EUA, destacam 

que a ênfase contemporânea no controle desses organismos, mais que colocar o 

conjunto dos programas regulatórios sob controle da doutrina da delegação, também 

representa  um esforço  de ajuste das necessidades da complexa economia 

moderna (1997, p. 27). 

A insistência nas especificações legislativas de normas detalhadas é fadada 
ao fracasso. As legislações não podem prever que ações deverão ser 
tomadas pelas agências, como também não podem revisar constantemente 
os marcos regulatórios. Mesmo quando as alternativas políticas estão 
razoavelmente claras, a atenção minuciosa  e detalhada na elaboração  das 
normas da legislação  pode atrasar o seu trânsito ou atrapalhar suas chances 
de positivação101 (GELLHORN ; LEVIN, 1997, p. 27). 

 

Aduzem que a mais imediata – e mais pragmática – tarefa do Direito 

Administrativo de hoje é a avaliação e o aperfeiçoamento  das doutrinas e técnicas 

para tornar responsável o poder burocrático sem prejudicar a eficácia  das agências 

consideradas necessárias (GELLHORN ; LEVIN, 1997, p. 27). 

                                                           
101  Tradução nossa. 



Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ao analisar a competência das entidades reguladoras, 

destaca sua importância na outorga de competência normativa, sobre os respectivos setores 

regulados. 

  Segundo ele, tal competência traz como fator de relevo, afastar das escolhas técnicas, no 

Parlamento, as disputas partidarizadas e os debates congressuais, em que preponderam as escolhas 

abstratas, político administrativas, e, na própria Administração, a ação dos órgãos burocráticos da 

Administração Direta e suas escolhas discricionárias. 

Eduardo Garcia de Enterria e Tomás-Ramón Fernández aduzem que, não obstante a 

supremacia da lei – o princípio da reserva legal dentre outros –, há a possibilidade de alteração em tal 

sistema por meio da técnica de delegação legislativa.  

Tal técnica pode supor uma renúncia da lei a sua primazia, uma abertura ao regulamento 

às matérias reservadas inicialmente à lei ou uma extensão da potestade regulamentar, além de seu 

campo ordinário. O que releva salientar é que tal alteração é ocasional, com vistas a um caso 

concreto, deixando incólume o sistema geral constitucional (ENTERRIA; FERNÁNDEZ, 1991, p.270-

271). 

A lei de delegação opera sobre a relação lei / regulamento, uma extensão tão-somente 

referida a um tema e matérias concretos. Não se trata de uma transferência do poder legislativo à 

Administração. É apenas um apelo da lei ao regulamento para que ele seja um instrumento jurídico 

que a desenvolva e complemente (ENTERRIA; FERNÁNDEZ, 1991, p.271-272). 

Distinguem os autores três hipóteses de delegação legislativa: a delegação receptícia, a 

remissão normativa e a deslegalização. 

A delegação receptícia ocorre quando o legislador, por determinação adicional expressa, 

delega ao Executivo  a elaboração de norma a que será atribuída categoria de lei. Consiste em uma 

assunção antecipada que o legislador faz da norma elaborada pelo Administrador, em virtude de 

delegação, emprestando-lhe sua própria categoria. 

Para  Diogo de Figueiredo Moreira Neto, a delegação receptícia é tratada na atual 

Constituição Brasileira no inciso IV do artigo 59 c/c o artigo 68, que cuida das Leis Delegadas. 

Consiste na transferência da função legislativa ao Executivo, limitada, todavia, ao que estiver 

determinado na delegação, normalmente quanto ao tempo e à matéria, uma vez que o Poder 

Legislativo assume o próprio conteúdo da norma delegada (1999, p. 75). 



A delegação remissiva, ou remissão, segundo Eduardo Garcia de Enterria e Tomás-Ramón 

Fernández, consiste em a própria lei remeter normatividade posterior  por parte da Administração, 

sem força de lei, dentro do quadro emoldurado pela própria norma remetente.  

Assinalam que sua finalidade é a de ampliar o campo de normalização que, em princípio, 

corresponde ao regulamento, mas que não chega a alterá-lo – por não elevá-lo à categoria própria da 

norma delegada – permanecendo simples norma regulamentária. As normas editadas pela 

Administração em execução da remissão contida em uma lei têm valor de simples regulamentos.  

Sua diferença da delegação receptícia está no fato de esta se consumir em uma só norma, 

ao passo que a remissão não se esgota enquanto não for derrogada a lei remissiva, o que dá à 

Administração uma possibilidade de substituir ilimitadamente a norma remetida, invocando a 

delegação inicial que permanece aberta (ENTERRIA; FERNÁNDEZ, 1991, p.288-289). 

Segundo  Diogo de Figueiredo Moreira Neto, tal delegação consiste no poder regulamentar 

de que trata o inciso IV do artigo 84 da Constituição Brasileira em vigor. 

Percebe-se claramente que essa possibilidade de substituição ilimitada da norma remetida 

não se ajusta à competência normativa das agências reguladoras, que não dispõem dessa atribuição 

constitucional. No caso do Chefe do Poder Executivo, em face de sua competência de gerir a 

Administração Pública, ela está claramente presente.  

Quanto ao regulador, o fato de ele não dispor de discricionariedade política, posto a dele 

ser técnica, aliado aos estritos limites de sua área de especialização, afastam, a nosso ver, a 

possibilidade de ele substituir de forma ilimitada a norma remetida, como faz o Chefe do Executivo. 

Saliente-se que são serem administrativos os atos por ele expedidos, diferentemente do 

regulamento, que é editado em razão da competência constitucional do inciso IV do artigo 84 da 

Constituição Federal e tem outra teleologia.  

A substituição da norma editada em face de comando legal pelo regulador poderá ser por 

ele afastada, contudo, preponderantemente, por razões técnicas, diversas de condicionantes ditadas 

por discricionariedade política. 

A deslegalização, segundo Eduardo Garcia de Enterria e Tomás-Ramón Fernández, é a 

operação efetuada por uma lei que, sem entrar na regulação material de um assunto, até então 

regulado por lei anterior, abre a tal tema a disponibilidade da potestade regulamentar da 



Administração. Desse modo, simples regulamentos poderão inovar e, portanto derrogar leis 

anteriores. 

Sua diferença da remissão  é que esta é uma lei de regulação material e, nesse sentido, 

diretamente aplicável pelos destinatários, contudo não é completa e, portanto, necessita de ser 

integralizada por meio da regulação material. 

A deslegalização não tem conteúdo normativo algum, sendo seu único escopo manipular as 

categorias para abrir a possibilidade aos regulamentos de entrarem em uma matéria até então 

regulada por lei (ENTERRIA; FERNÁNDEZ, 1991, p. 296-297). 

Tal técnica origina-se, segundo Diogo de Figueiredo, em conceito desenvolvido na doutrina 

francesa da délégation de matières, adotado na jurisprudência do Conselho de Estado em 1907. 

 Resume-se na possibilidade de o legislador retirar certas matérias do domínio da lei, 

passando-as ao domínio do regulamento.  Basta à lei de deslegalização o exercício de controle 

político sobre as possíveis exorbitâncias; ela não necessita adentrar na matéria objeto de 

deslegalização, basta apenas “abrir a possibilidade a outras fontes normativas, estatais ou não, de 

regulá-las por atos próprios que, por óbvio, não serão de responsabilidade do Poder legislativo [...]” 

(MOREIRA NETO, 1999, p. 76). 

O autor apresenta, por fim, conceituação de Gianmario Demuro, que entende a 

deslegalização como “a transferência da função normativa (sobre matérias determinadas) da sede 

legislativa estatal para outra sede normativa” (MOREIRA NETO, 1999, p. 78). 

Mostra exemplos constantes na Constituição Brasileira de expressa deslegalização, no que 

se refere à transferência para o setor privado da regulação da matéria de desportos, nos termos do 

artigo 217, e à própria criação de órgãos reguladores nas áreas de petróleo e telecomunicações. 

Além dessa hipótese existente no corpo constitucional, afirma existir amparo  à 

deslegalização  por força de lei ordinária, citando, como exemplo, as leis que instituíram algumas das 

atuais agências reguladoras em atividade hoje.  

Sustenta seu ponto de vista no fato de não haver proibição genérica de delegação no atual 

texto constitucional, logo, “há de se  entender que o legislador constituinte pretendeu reestruturar, a 

partir da nova ordem jurídica do País, todas as hipóteses de deslegalização, o que efetivamente vem 

ocorrendo, a partir de então, tanto em nível constitucional quanto em nível legal”  (MOREIRA NETO, 

1999, p. 78). 



Por fim, na esteira do que denominou tendência flexibilizadora do Direito Público, entende 

ser sempre possível a deslegalização pela via legal, somente excepcionando tal possibilidade a 

existência de vedação expressa da Constituição, posto que negá-la implicaria admitir redução dos 

poderes do Congresso para dispor, de acordo com a matéria e as circunstâncias, sobre o exercício de 

sua própria competência (MOREIRA NETO, 1999, p. 79). 

Os argumentos utilizados pelo autor, ao sustentar seu ponto de vista, não nos parecem 

estar em concerto com os próprios exemplos citados por ele sobre a deslegalização, tidos como 

expressamente previstos na Constituição Brasileira.  

Eles parecem-nos mais voltados à regulamentação e não à regulação, quando vista sob o 

prisma normativo, posto a limitação da especialização implícita à última.  

Tampouco existiria razão lógica em ser  editada  emenda à Constituição para, 

expressamente, atribuir competência aos órgãos de regulação de telecomunicações e petróleo, v.g., 

se ela já estivesse implícita, mais ainda, implicaria aceitar o agir em Direito Administrativo, com base 

em ausência de norma. 

Por fim, ante toda a argumentação até aqui exposta, não nos parece razoável que o 

legislador constitucional fosse adotar de forma genérica a deslegalização, nela incluindo as agências 

reguladoras, fato que implicaria abrir à Administração o retorno aos poderes monárquicos 

absolutistas, caracterizados na edição de regulamentos autônomos, que inovam o ordenamento 

jurídico e atingem direitos indisponíveis para o Administrador. 

 

5.10.  O Poder Regulador 

 

A diferenciação entre as atividades regulamentar e reguladora tem inspirado os autores a 

identificar um poder regulador em oposição ao poder regulamentar. 

A necessidade de diferenciação de ambos os vocábulos, regular e regulamentar, vistos do 

ângulo da normalização, nos parece essencial à correta colocação do tema da independência 

normativa das agências reguladoras; contudo, a caracterização de um poder regulador não nos 

parece emergente e essencial para tal desiderato. 

Como já abordado, a diferença entre regulação e regulamentação não ocorre nos Estados 

Unidos, fonte principal do modelo de agências que vem sendo implantado no Brasil. Lá, a 



interferência exercida na Administração pelo Presidente é mínima, limitando-se basicamente ao poder 

de demitir servidores.  

Reduzida, também, é a sua atuação legislativa, uma vez que não lhe foi deferido o poder de 

regulamentar a lei de forma discricionária, como se observa no texto constitucional brasileiro.  

O poder de atuação do Presidente daquele país na questão legislativa limita-se ao simples 

veto aplicado à norma, ao passo que as agências reguladoras, naquela nação, são ilhas de 

competência legislativa; competência esta objeto de delegação legislativa. 

Por via de conseqüência, do ponto de vista jurídico, o termo regulation não encontra nos 

EUA o mesmo fator de limitação que entendemos existir no Brasil, com o advento da atividade de 

regulação realizada por entes autárquicos – as agências reguladoras.  

Se ‘regular’ e ‘regulamentar’, do prisma normativo, nos EUA, são expressões que encerram 

sentido unívoco, aqui, contudo, vale sublinhar, não nos parecem ter o mesmo significado, ao menos 

do ponto de vista jurídico, uma vez que o sentido atribuído pelo léxico a ambos os vocábulos não 

favorece tal distinção102.  

Nos Estados Unidos, o termo regulation traduz-se por regulamentação, regulamento, 

regulação e regra, ou seja criação jurídica de índole infralegal. 

É visto naquele país sob duas perspectivas: em sentido lato, regulation traduz-se como 

equivalente a todas as atividades dos poderes públicos na organização e configuração da realidade 

social. Em sentido estrito, consiste na especificação do regime jurídico de uma atividade econômica, 

ou seja, o uso da coerção para limitar as decisões dos agentes econômicos (ARAGÃO, 2002, p. 29). 

A regulamentação, afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro, é uma atividade típica e exclusiva 

de produção normativa; “significa ditar regras jurídicas”. No caso brasileiro, esse poder seria o de dar 

um maior nível de completude às previsões legais, sem ultrapassar os limites da lei103 (1999, p. 141). 

Regular, por outro lado, significa, para a autora, estabelecer regras, independentemente de 

quem as dite, seja o Poder Legislativo, seja o Executivo, ainda que por meio de órgãos da 

                                                           
102  Regulamentar significa: sujeitar a regulamento; regular, regularizar. Regular, por outro lado 

significa: sujeitar a regras; dirigir, regrar. Encaminhar conforme a lei. Esclarecer e facilitar por meio 
de disposições (a execução da lei); regulamentar. Estabelecer regras para; regularizar. 
Estabelecer ordem, parcimônia (Dicionário Aurélio Eletrônico). 

103  A autora distingue o regulamento que complementa a lei, para sua fiel execução, denominado 
executivo, daquele que inova na ordem jurídica, ao estabelecer normas sobre matéria não 
disciplinada em lei, não completando e tampouco desenvolvendo lei anterior, o autônomo. 
Regulação, sustenta,  tem o sentido de “estabelecer regras, independentemente de quem as dite, 
seja o Legislativo, seja o Executivo, ainda que por meio de órgãos da Administração direta ou 



Administração Indireta. Trata-se de vocábulo de sentido amplo que englobaria a noção de 

regulamentação (DI PIETRO, 1999, p.140). 

No que trata da posição da autora nacional quando conceitua a regulamentação, não nos 

parece ser cabível qualquer reparo, contudo ousamos divergir da abrangência de seu conceito de 

regulação. 

Quando ela conceitua regulação em sentido lato, nele engloba a regulamentação, 

demonstrando estar centrada tão só na noção de normalizar, como se o termo regulação fosse 

sinônimo de normas, de normalização, ou seja, ela não considera a existência de peculiaridades na 

ação reguladora das agências – como as ações em que exercita poder de polícia e soluciona conflitos 

–, que as afastam da simples expedição de normas. 

Vidalvo Silvino da Costa Filho aponta, com acerto, que, não obstante  o relevo de Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro ter diferenciado ambos os termos, a autora vincula a regulação unicamente à 

produção normativa, que, sabidamente, constitui um prisma da função exercida pelas agências 

reguladoras que, além de estabelecerem normas, abrangem uma função contenciosa, bem como 

atividades de polícia administrativa, conforme já destacamos na introdução deste trabalho (2001, p. 

109). 

Vale adiantar que o editor do regulamento, o Chefe do Executivo,  além da legitimação 

constitucional expressa, exercita discricionariedade política ao “explicar” a lei, o que não se observa 

nas agências reguladoras estudadas no direito comparado, cuja grande virtude reside na 

imparcialidade de suas decisões. Sua credibilidade advém, justamente, do fato de serem despidas de 

influência política, limitadas à competência técnica em suas áreas de especialização. 

O regulamento e os atos normativos detalhados no presente estudo, tanto da 

Administração em geral como das agências reguladoras em particular, estão a revelar limites claros à 

atividade normativa das entidades reguladoras. Suas peculiaridades revelam que a produção de 

normas pelos reguladores não é ampliada pela simples criação daqueles entes com tal atribuição. 

Os limites à independência da competência normativa atribuída às agências reguladoras 

constituem questão central nos debates que se desenvolvem sobre suas atribuições, tanto que Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro chega a afirmar que a própria competência não existe, tendo em vista que os 

atos normativos das agências 

                                                                                                                                                                                     
entidades da Administração indireta” (DI PIETRO, 1999, p. 140-141). 



[...] não podem conflitar com normas constitucionais ou legais [...] estão 
sujeitas ao controle pelo Congresso Nacional, previsto no art. 49, inciso X, da 
Constituição Federal, e ao controle financeiro, contábil e orçamentário 
exercido pelo Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas, conforme 
previsto no art. 70 e seguintes da Constituição (1999, p. 132). 

 

Sustenta a autora que as atribuições das Agências Reguladoras deveriam limitar-se às 

funções que o poder concedente exerce nas concessões, permissões e autorizações. Por fim, afirma 

que excluídas a ANATEL e a ANP, as demais agências não teriam poder regulador porque isso não 

foi previsto constitucionalmente. 

Discordamos, pois entendemos que a limitação da atividade reguladora, à luz do exposto, 

não passa pelo fato de não estar o sujeito regulador previsto expressamente na Constituição, posto 

não conflitar com o texto maior, não tendo sentido ser  a delegação limitada apenas às atividades 

outrora desempenhadas pelo poder concedente, como afirma Maria Sylvia Zanella Di Pietro.  

O Supremo Tribunal Federal, sobre o alcance da regulação, já se posicionou, interpretando 

a Constituição Federal, no sentido de que o poder regulador não afronta o poder regulamentar 

assegurando que “a competência da Agência Nacional de Telecomunicações para expedir normas 

subordina-se aos preceitos legais e regulamentares que regem a outorga, prestação e fruição dos 

serviços de telecomunicações no regime público e no regime privado” (BRASIL, 1998).  

A matéria objeto da ação normativa do regulador é que, entendemos, será o paradigma de 

sua validade. Uma vez inserida na área de especialização da agência, sendo favorável ao cidadão e 

não impositiva de obrigações, em princípio, não há porque discordar de sua adequação. 

A caracterização de um poder regulador em contraponto ao poder regulamentar, portanto, 

não nos parece ter espaço e sentido, no afã de solucionar a questão, uma vez que traz mais névoas 

do que luz ao esclarecimento do tema. 

Vidalvo Silvino da Costa Filho, não obstante as reservas emitidas à posição de Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro, é um dos autores que entendem deva ser caracterizado o poder regulador. 

Sustenta, contudo, que por derivar do conjunto de poderes necessários à regulação de determinada 

atividade estatal, por autoridade administrativa independente, não pode, no estudo das funções das 

agências reguladoras, tal potestade ser considerada como sinônimo de poder regulamentar (2001, p. 

109). 

A expressão poder regulador, todavia, não nos parece apropriada quando se procura 

abordar os limites à normalização pelas agências reguladoras, uma vez que essa parcela da função 



reguladora será fatalmente confrontada com o denominado poder regulamentar, que entendemos ser 

tão-só potestade de índole normativa, privativa do Presidente da República, diversa dos atos 

administrativos e com pontos que o aproximam mais dos atos políticos editados pelo Executivo, 

conforme abordado.  

A caracterização de um poder regulador, vale ressaltar, necessariamente compreende a 

dita ação regulamentar – que preferimos denominar  ação normativa –, o exercício do poder de 

polícia administrativa sob o serviço público regulado, além da capacidade para dirimir controvérsias 

entre agentes privados regulados e usuários, de acordo com competência definida na lei de criação, 

bem mais amplo, portanto, que o poder regulamentar  (COSTA FILHO, 2001, p. 109). 

O poder regulador não se restringe à ação normativa, como visto, implicando ser 

despropositado seu confronto com o poder regulamentar, que dele é apenas uma faceta, malgrado o 

valor intrínseco das normas editadas com fundamento neste poder ser diverso daquelas originadas 

da ação reguladora.  

Assim, a potestade normativa das agências reguladoras é um ângulo da competência 

desses entes, que nos parece ter abrigo no chamado poder normativo da Administração, de que nos 

fala Maria Sylvia Zanella Di Pietro.   

Não se confundem, portanto, os atos normativos das agências reguladoras com os 

emanados do Chefe do Executivo no desempenho do poder regulamentar, que deles diverge 

subjetivamente, posto serem os últimos de competência privativa do Presidente da República, 

podendo haver, em alguns momentos, similitude de seus objetos, pois nada impede que tenham 

conteúdo material semelhante. 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro, os atos pelos quais a Administração exerce seu 

poder normativo têm em comum com a lei o fato de emanarem normas, ou seja atos com efeitos 

gerais e abstratos, sendo a escolha da denominação explicada no fato de o poder regulamentar 

consistir em uma das formas de expressão da atividade normativa derivada (2000, p.  140). 

No que se refere à questão da delegação normativa às agências reguladoras, verifica-se 

que, nos Estados Unidos, ela tem um caráter particular, diverso do caso brasileiro, por viger, naquela 

nação, um sistema rígido de distribuição de competências, inexistindo a figura do Chefe do Executivo 

como elemento colaborador do legislador na complementação da norma. Assim, a delegação é 

crucial para dotar os corpos reguladores de poderes normativos. 



Essas delegações suscitam questões fundamentais, em relação à distribuição de 

autoridade constitucional naquele sistema de governo, que podem ser encontradas  nas vantagens 

institucionais daqueles entes, particularmente devido à nova e rápida mudança que se processa nos 

campos de atividade regulada, encontrando o legislador  dificuldade em especificar regras detalhadas 

de conduta.  

Constata-se que o modelo brasileiro de agências volta-se para tais objetivos, contudo não 

podemos deixar de considerar que seu poder normativo encontra, aqui, obstáculos de difícil 

transposição, ainda mais se considerarmos o déficit de credibilidade de seus dirigentes.  

     

 

5.11. A credibilidade regulatória  

  

Outro ângulo de relevo é a questão da previsibilidade das decisões administrativas, 

destacada como importante em várias áreas da regulação econômica.  

Segundo Ernest Gellhorn e Ronald Levin, os negociantes precisam planejar operações e 

decidir seus investimentos com alguma certeza de que as regras fundamentais não serão  

substituídas abruptamente  ou aplicadas com inconsistência – problemas que podem surgir se o 

poder de decisão estiver disperso entre os três “braços” do Estado (1997, p. 11). 

Marcus André Melo assinala que o processo de globalização financeira e a intensificação 

da interdependência ente os sistemas produtivos converteu a questão da credibilidade em tema 

central da capacidade de os governos atraírem investimentos para setores de infra-estrutura e 

utilidade pública, que, por serem monopólios naturais, requerem regulação. A delegação de 

autonomia às agências reguladoras é uma garantia de credibilidade regulatória (2000, p. 10). 

Questão jurídica e de importância no estudo do tema, portanto, reside no fato de o 

regulador não ter o grau de legitimidade dos demais agentes ocupantes de cargos públicos eletivos.  

Francisco de Queiroz Bezerra Cavalcanti entende ser árdua a compatibilização da figura da 

autoridade administrativa independente e da agência reguladora em um sistema político 

presidencialista. 

A separação de poderes, ou a moderna teoria da separação das funções 
sofre, por vezes, alguns revezes com a teoria dos entes reguladores 
autônomos. O controle político sobre esse tipo de entidade, bastante 
atenuado, não é, facilmente compatibilizado com a idéia de legitimação 



democrática dos órgãos compostos por titulares de mandatos eletivos 
(CAVALCANTI, 2000, p. 264). 
 

Destaca-se como relevante a questão da marcante diferença da legitimidade resultante do 

processo de investidura do Chefe do Poder Executivo e da carência de tal legitimidade no agente 

regulador. 

O modelo de agências reguladoras e as franquias referentes ao estabelecimento de normas 

por tais entes, no quadro de um mundo globalizado e da conseqüente carência de legitimidade do 

regulador, são destacados por Marcus André Melo, ao asseverar que, se na esfera nacional uma 

política sem credibilidade  pode ser implementada com medidas coercitivas e unilaterais, no campo 

supra nacional isso não ocorre.  

A saída, afirma, reside na atribuição de autonomia às agências reguladoras, uma vez que a 

independência desses entes constitui uma garantia de credibilidade regulatória. Contudo, tal 

delegação provoca um déficit de credibilidade, posto transferir poder normativo a atores não eleitos.  

Seguramente, essa diferença é real, afirma, sendo minimizada, na prática, 

dentre outros, pelas audiências públicas feitas pelas agências reguladoras e pela 

complexidade do ato de nomeação dos dirigentes, que envolve os Poderes 

Executivo e Legislativo, ampliando a legitimidade daqueles atores (MELO, 2000, p. 

10). 

À questão da legitimidade agrega-se outra, interferente na autonomia da 

função reguladora, que diz respeito à distinção entre faculdade reguladora e poder 

concedente. 

Nos termos do artigo 2.° da Lei n.° 8.987/1995, considera-se poder 

concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja 

competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra 

pública, objeto de concessão ou permissão. 

Contudo, segundo Arnold Wald, o papel de concedente é exercido, na maioria dos casos, 

pela agência reguladora, em virtude de delegação do legislador, “ensejando uma verdadeira 

revolução cultural, pela qual a agência deixou de ser uma repartição pública e transformou-se numa 

entidade dinâmica que exerce o poder de regulação no interesse da sociedade” (2001, p. 1). 



As agências reguladoras, realça Caio Tácito, assumem atribuições próprias 

do poder concedente, com realce para os poderes normativos a elas dirigidos. 

“Caracterizam, por esta forma, a ação externa do Poder Público, regendo o regime 

dos serviços concedidos, em sua funcionalidade e em suas relações com os 

usuários.” (1999, p. 5) 

No exercício desse papel, tem havido a definição de políticas setoriais por agência 

reguladora, fato que, a nosso ver, ultrapassa os limites da regulação, não nos parecendo adequado 

que possa o regulador dispor de competência para definir a política governamental para o setor que 

regula, já que esta é uma competência própria do Governo104. Releva-se que essa situação já 

começa a provocar reações no novo governo federal prestes a ser empossado105.  

Agustín Gordillo, ao referir-se à questão, em face da Constituição da Argentina,  assinala 

que: 

[...] como el sistema previo a la Constitución de 1994 era que el que legisla 
no ejecuta ni juzga de la ley, el que la ejecuta no la dicta ni juzga de ella, y el 
que la juzga no la dicta ni ejecuta, ahora el sistema se ve complementado e 
integrado con el principio de que el que concede e otorga un monopolio no 
debe ser el que lo controle. Es pues el mismo principio, actualizado, de la 
división de poderes y el sistema de frenos y contrapesos, que nuestra 
Constitución perfecciona (1999, XV-3-4). (destaquei)  

 

O autor afirma que, já na França, entendia-se que a atuação do Ministério na planificação 

do serviço trazia risco ao interesse público, uma vez que não dava transparência ao processo, além 

de enfraquecer o poder político frente às pressões do poder econômico, máxime pelo fato de ser o 

poder político quem delega a concessão ao poder econômico.    

                                                           
104  Para Arnold Wald, algumas agências estão ultrapassando os seus poderes, enquanto outras não 

chegam nem a exercer adequadamente as suas funções. “Assim, não é possível admitir que uma 
agência se considere acima da lei, pretendendo que não se lhe apliquem os pareceres legais da 
AGU aprovados pelo Presidente da República. Do mesmo modo, não se concebe que uma 
agência não tenha um mínimo de previsão em relação à política do setor por ela regulado.” 
(WALD, 2001, p. 1) 

105 “A maior parte do orçamento das agências vem da venda de concessões de serviços públicos, 
como hidrelétricas, áreas de exploração e produção de petróleo e licenças para a telefonia celular. 
Além disso, o governo arrecada taxas de fiscalização e contribuições para a universalização 
desses serviços. A idéia do futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva é retirar das agências o 
chamado ''poder concedente'', deixando-as apenas com o encargo de fiscalizar seus respectivos 
setores e as empresas que atuam neles. O PT já decidiu que não irá pedir para os atuais diretores 
deixarem os órgãos. A medida iria de encontro à essência das agências reguladoras, que têm a 
independência como principal característica. O governo Lula só terá como indicar a presidência 
das principais agências – petróleo, telecomunicações, energia, e águas – a partir de 2005, no meio, 
portanto, do mandato.” (QUEIROZ; LIMA, 2002, p.4) (destaquei) 



Ao concluir, realça a melhoria advinda na espécie com o sistema de privatização, 

asseverando que as: 

[...] normas sobre la privatización preceden al efectivo traspaso y constituyen 
por ende el marco de ella, en tutela del interés público y de los usuarios: se 
puede mejorar el sistema en favor del control y tutela de los usuarios, no 
desmejorarlo; mas aún, cuando es reconocido que una causa eficiente de la 
privatización con entes reguladores de control fue la inoperancia de los 
controles de la administración central, en especial los ministerios y 
secretarías (GORDILLO, 1999, p. XV-4). 



CONCLUSÃO 
 

 
 
1. O perfil das agências reguladoras nacionais 

  

O impacto da globalização na Administração Pública Brasileira caracterizou-se pela 

proliferação de entes reguladores criados sem discussão de seus limites, resultado da reforma da 

Administração Pública, feita a partir da premissa de que a estrutura burocrática administrativa 

existente já não atendia às necessidades do Estado.  

Verificou-se que há pontos positivos advindo das reformas, contudo outros estão deixando 

a desejar, sendo um deles o impacto negativo que trouxe tal rearranjo da Administração, feito sem 

maiores critérios. 

Consistindo o objeto deste estudo em identificar fatores limitativos da independência da 

função reguladora, verifica-se que a premissa de que há fatores que interferem em tal atribuição 

restou demonstrada dentro da limitada abrangência que orientou a pesquisa. 

Ficou evidenciado que a qualificação independente atribuída às agências reguladoras 

necessita ser encarada com cautela, pois ficou patente terem, ao menos genericamente, um grau 

maior de autonomia em relação às outras autarquias. Todavia, isso não as torna muito diferentes de 

outros entes autárquicos, que têm seu espectro de competências alargado, malgrado não receberem 

da lei a denominação de agências reguladoras como, v.g., o Banco Central.   

A apresentação analítica das idéias dos doutrinadores realça um fio condutor que é comum 

à maioria dos pensamentos expostos: eles admitem a possibilidade do exercício da atividade 

normativa pelo administrador, limitada às hipóteses em que não são criados gravames aos 

administrados, ao que acrescentamos, com base em Juan Carlos Cassagne, “respeitado o marco de 

especialidade que lhes reconhecem as normas atributivas de competência” (1994, p. 156). 

A questão adquire aspectos polêmicos pela tentativa de transposição direta para nosso 

sistema de um instrumento, as agências reguladoras, que é adequado ao sistema jurídico 

administrativo anglo-saxônico, de feição diversa do modelo brasileiro. 

Uma característica destacada de nosso sistema frente ao norte-americano é a 

regulamentação das leis ser feita por decreto presidencial e não por ato normativo de agência 

reguladora. Tal fato implica admitir que qualquer limitação do legislador no processo pelo qual o 

Presidente regulamente a lei traduz-se em violação ao princípio da divisão de poderes. 



A análise das implicações das reformas no princípio da legalidade deve ser feita, portanto, 

sob enfoques distintos, sendo que a Administração exerce poder especial quando há vínculo 

específico com o particular, como no caso em que esse recebe delegação de atividade estatal,  

ocasião em que ele ingressa no setor estatal de atividades. 

Atento aos ensinamentos de Juan Carlos Cassagne de que os entes reguladores possuem 

competência para ditar atos favoráveis vinculados aos fins que inspiraram sua criação, não para atos 

que imponham gravames, entendemos que toda imposição que repercuta sobre particulares – na 

medida em que gere encargos e obrigações, ou seja, atos de gravame – requer, como fundamento 

para tal, a existência de norma expressa de atribuição  (1994, p. 155-159).  

Sublinha-se que a admissão de poderes implícitos ou inerentes aos entes reguladores 

somente é possível quando se tratar de atos favoráveis à comunidade, condicionados a que não se 

altere a reserva legal. 

Outra hipótese destacada é aquela que trata do particular que se vincula à 

Administração por vínculo especial, no caso em exame, do ente a quem estiver sido 

transferida a execução do serviço. 

Fica claro que ele tem a sua liberdade limitada, podendo agir apenas nos 

termos e condições definidos pelo Estado. É certo que, mesmo nesses casos, a lei é 

quem define direitos e deveres, todavia cumpre à Administração suprir as lacunas. 

Portanto, não se pode afirmar que inexistem limites à fruição do serviço 

público pelos particulares, uma vez que a titularidade do serviço confere à 

Administração o poder implícito de, na ausência de lei, regular os direitos e deveres 

dos particulares que os utilizam, o que é realizado concretamente pelo ente 

regulador. Assim, quando atuam em campo estatal, os administrados podem ser 

submetidos a direitos e deveres impostos por norma administrativa (SUNDFELD, 

1997, p. 31).  

Por outro lado, na vida privada, vigora a regra da liberdade, de que trata o artigo 5.º, inciso 

II, da Constituição Federal de 1988, ao dispor que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei". 



Aqui, ao contrário do que ocorre nas relações especiais do particular com a Administração, 

a ausência de previsão legal importa proibição para o agir administrativo, com a conseqüente 

ausência da prerrogativa de liberdade de ação normativa pelo ente regulador.  

A peculiaridade do sistema norte-americano induz-nos a uma posição  de cautela, no que 

se refere ao alcance da delegação. A noção de deslegalização, ou seja, a transferência da função 

normativa  sobre matérias específicas da sede legislativa para a Administração Pública, embora não 

nos pareça defesa no ordenamento constitucional brasileiro, implica obediência a limites. 

A aceitação de que a deslegalização esteja possibilitada  de forma genérica na regulação, 

como propõe Diogo de Figueiredo Moreira Neto, não nos parece assimilável pelo ordenamento 

jurídico nacional, dentre outros motivos, por implicar a abertura de espaço aos  regulamentos 

autônomos, máxime sem qualquer limitação quanto à especialização e ante a inexistência de 

discricionariedade política por parte do ente regulador. 

 É sabido que, na atual Constituição, respeitada a opinião minoritária, que não arregimenta 

os expoentes da doutrina administrativista nacional, não há espaço para o tipo de normalização 

através de regulamentos autônomos, mesmo com a edição da Emenda Constitucional n.º 32. 

É fundamental, por outro lado, a distinção de que regulação não é apenas normalização e 

que é possível  compatibilizar a previsão do inciso IV do  artigo 84 da Constituição Federal,  poder 

regulamentar do Presidente da República, com a fase inicial da atividade reguladora, que  também é 

uma fase de produção normativa, não nos parecendo viável a caracterização de um poder regulador 

com tal escopo. 

A utilização da expressão “regulamentará” em um texto legal, atribuindo tal competência de 

forma concorrente ao Chefe do Executivo e ao ente regulador, evidencia ausência de critério pelo 

legislador, normalmente o próprio administrador utilizando-se do expediente comum das medidas 

provisórias.  

Assevera-se que tal competência legal não pode ser exercida de igual maneira entre ambos 

os sujeitos. Dentre os vários motivos, fica claro esbarrar a normatividade do ente regulador na 

limitação à área técnica e no fato de o ato por ele expedido, em tal ocasião, ser de índole 

administrativa. Não nos parece adequado, portanto, o entendimento de que o regulador disponha de 

delegação remissiva, que lhe autorizaria a modificar o “regulamento” por ele editado quando lhe 

conviesse, utilizando-se de discricionariedade política para tal desiderato.   



A regulação, portanto, é uma atividade administrativa; suas normas são atos 

administrativos que não diferem daqueles editados por outros entes ou órgãos assemelhados ao 

regulador, inexistindo dúvidas sobre seu limitado alcance. 

O que se constata do estudo realizado é que há espaço no ordenamento  jurídico para a 

ação normativa do regulador. Ela tem seu limite na preeminência da lei, podendo ser exercitada nos 

casos em que a providência for favorável ao cidadão e nas situações em que não haja a imposição 

de obrigações de fazer ou deixar de fazer, limitada obviamente à área de especialização daquele 

ente.   

O exercício de uma atividade normativa pelo regulador, ao lado de outras instâncias 

normativas de índole infralegal, impõe uma nova diferenciação de atos administrativos, não podendo 

ser vistos como tal tão-só os concretos, como muitos autores nacionais fazem, posto entendermos 

residir nessa simplificação uma das dificuldades da caracterização dos limites à normalização 

infralegal pela Administração, com reflexo nas agências.  

Assim, é bem presente a lição de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello quando elege como 

gênero a noção de ato administrativo, colocando como espécies os atos executivos, que visam 

situações individuais concretas, ao lado dos atos normativos, estes também administrativos. 

Entendemos que a reorganização somente se completa ao acolhermos a noção de Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro e denominarmos Poder Normativo àquilo que hoje se conhece como Poder 

Regulamentar, que englobaria como espécies do gênero, de um lado os Atos Políticos, neles incluído 

o Regulamento, tal como definido na Constituição, e, de outro, os Atos Administrativos, tanto 

executivos como normativos.    

 

2.  A vertente política e as perspectivas da regulação no Brasil 

 

Por outro lado, é de se relevar, no que se refere à delegação do poder normativo às 

agências reguladoras, que o entendimento de seu verdadeiro significado e escopo não se resume às 

considerações acima expostas; passa pela compreensão do alcance político da reforma do Estado. 



Sua compreensão, portanto, trafega pela diferenciação das noções de governance e de 

governabilidade, tal como destaca Marcos André Melo. 

Governance, na formulação do Banco Mundial, afirma o autor, é definida como a maneira 

pela qual o poder é exercido pela administração dos recursos econômicos e sociais, tendo em vista o 

desenvolvimento (World Bank, 1992). A governabilidade, por outro lado, descreve “as condições 

sistêmicas de exercício do poder em um sistema político” (MELO, 1996, p. 68-69). 

 A busca de harmonização de ambos os conceitos implica a capacidade governamental de 

atuar no sistema procurando criar arranjos institucionais, incluindo regras e agentes que assegurem o 

cumprimento dessas regras, para coordenar e regular. 

Assim, a adoção do modelo de agências reguladoras como um dos entes centrais do 

processo de reforma do Estado pode ser vista como uma tentativa de criação de um ambiente 

institucional favorável a governance, além de atenuar a dependência da burocracia técnica em 

relação ao  legislador. 

Outro não tem sido o movimento observado na América Latina neste final de século; suas 

características realçam o fato de que:  

[...] as questões normativas a respeito do desenho regulatório estão 
profundamente associadas a sua dimensão política. A literatura 
contemporânea sobre regulação tem-se concentrado crescentemente em 
questões institucionais e políticas, deslocando-se da ênfase anterior nas 
falhas de mercado. (MELO, 1996, p. 32) 

 

A grande vantagem do sistema de agências reguladoras, segundo Marcos Juruena Villela 

Souto, reside na substituição do modelo político e burocrático pelo controle técnico – configurado na 

escolha técnica, calcada no mérito –, que permite uma regulação exercida de forma eqüidistante dos 

interesses políticos, que concilie os interesses dos consumidores, dos fornecedores e do Poder 

Público. Não sendo a agência órgão de defesa do consumidor, seu papel de relevo está na busca do 

equilíbrio entre os interesses dos setores regulados, mantendo uma postura eqüidistante dos vários 

atores que dele participam (2002, p. 403). 

Dentro desse contexto, não poderia deixar de ser mencionada a  observação de Lúcia Valle 

Figueiredo sobre as reformas em curso, por constituírem pano de fundo ao presente estudo. 

Afirma a conceituada autora, que se pretendeu: 



[...] pela reforma mudar a cultura, as necessidades do brasileiro, e abriu-se, 
em grande parte, mão da soberania nacional quando se permitiu ao FMI 
formular, por vezes veladamente, por vezes declaradamente, os pontos 
principais do ajuste, inclusive a política de privatização e, pior, a própria 
economia do país (FIGUEIREDO, 1998, p.134).   

Não obstante tais considerações, a reforma administrativa em curso parece-nos 

irreversível. Ela delineia um modelo particular de regulação, sendo certo que não se pode considerar 

esses entes reguladores independentes, a exemplo daqueles do país inspirador das agências 

nacionais, os Estados Unidos da América, independência, aliás, que se contesta, atualmente, 

naquela nação.  

Em verdade, nossos entes reguladores gozam de ampliada autonomia, e não de 

independência, por conta das limitações impostas pelo ordenamento constitucional, conforme 

demonstrado deste breve trabalho. 

Do exposto, fica claro que a independência da agência reguladora é instrumento, e não 

algo indispensável ao exercício da função reguladora, que pode existir sem a presença formal de um 

órgão regulador. O que importa é que essa função seja orientada por critérios técnicos, não por 

condicionamentos políticos.  

Portanto, o que mudou no panorama administrativo brasileiro foi o enfoque 

dado ao tema, calcado em razões conjunturais, caracterizadas na necessidade de 

atração de investimentos, fato que impôs a criação de  estruturas que tornassem 

previsíveis as decisões tomadas no processo de ação governamental, com  reflexo 

no domínio econômico e orientadas por critérios técnicos, estando afastadas do 

processo a conveniência política (SOUTO, 2002, p. 402). 
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