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RESUMO

A passagem do estado liberal para o estado social, a globalização e a crise de financiamento
do Estado, diante das múltiplas funções, exigiram uma reformulação dos meios de
intervenção sobre o domínio econômico e da estrutura organizatória da Administração Pública
através do aprimoramento do exercício das funções regulatórias. Assim, no Direito brasileiro
surgiram as agências reguladoras independentes, com regime jurídico administrativo especial,
que lhes confere autonomia reforçada: mandatos fixos e estabilidade para seus dirigentes,
competência fiscalizatória, normativa e administrativo-julgadora. Nesse panorama, diante da
autonomia, que conferida pelas leis de criação das agências reguladoras, a competência
normativa passa a ser o tema mais polêmico, visto que, não raramente, inova-se no
ordenamento jurídico através dela. Os principais fundamentos da extensão inovadora
produzível pelas agências reguladoras, dos quais diverge a doutrina, são: da atribuição
constitucional de competência própria da Administração Pública e o do poder discricionário.
Destarte, faz-se necessário delimitar as bases constitucionais e legais da competência
normativa dessas autarquias especiais no nosso sistema legal a fim de se procurar formas de
limitar e de controlar a produção normativa de tais entes com o intuito de posiciona-los diante
dos poderes constitucionalmente constituídos. Constatamos que a constitucionalização do
direito administrativo impõe limites à atuação normativa das agências reguladora por meio
dos princípios constitucionais, especialmente, do princípio da eficiência, da moralidade e da
proporcionalidade; o que resulta num controle mais efetivo de seus atos normativos.

Palavras-chave: Agências reguladoras - Competência normativa - Limites principiológicos.

ABSTRACT

The transition of the liberal state to welfare state, globalization and the crisis of funding from
the government spending on the multiple roles demanded an overhaul of the means of
intervention in the economic domain and structure organizational of the Public
Administration by enhancing the performance of regulatory functions. Therefore appear in
Brazilian law independent regulatory agencies with legal administrative particular that gives
autonomy increased, with fixed terms and stability of its leaders, police and competencies,
normative and administrative judges. In this scenario, given the autonomy granted by the laws
of the creation of regulatory agencies, the legislative competence becomes the most
contentious issue, as not infrequently is innovation in the legal system. The main foundations
of innovative extension producible by regulatory agencies, which diverges doctrine, are the
constitutional attribution of own competence of the Public Administration and the
discretionary power. Thus, it is necessary to delimit the constitutional and legal foundations
of special legislative powers of these autarchies in our legal system, seeking ways to limit and
control the production rules of those entities, for the purpose of position them before the
powers constitutionally constituted. We note that with the constitutionalisation of
administrative law regulatory agencies found limits to its performance in the normative
constitutional principles, especially through the principles of efficiency, morality and
proportionality, which has enabled a more effective control of their normative acts.

Keywords: Regulatory agencies. Competence normative. Constitutional Principles Limits.
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1 INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 dedicou um título específico à ordem econômica e
compatibilizou valores como da livre iniciativa e da justiça social. Ela dispôs sobre a forma
do Estado intervir na economia demonstrando, claramente, a opção constitucional da
República Federativa do Brasil por um estado regulador.
A mudança de estratégia da intervenção estatal na ordem econômica impôs ao Estado
prestador ceder espaço ao estado regulador, que passou a intervir na seara econômica com o
objetivo de regular o mercado e também implementar políticas públicas em prol de uma
sociedade complexa e pluralista.
Essa nova forma de interferência estatal no âmbito econômico, que aliada a uma
sucessão de reformas legislativas concernentes à Administração Pública visando a retrair o
tamanho do aparelho estatal e resgatar a autonomia financeira, notadamente; através do
Programa Nacional de Desestatização, deu azo ao surgimento das agências reguladoras no
Brasil.
Nessa nova fase de descentralização do aparato estatal foram criadas as agências
reguladoras que são caracterizadas por deterem independência administrativa, autonomia
reforçada, mandatos fixos, estabilidade de seus dirigentes; e, especialmente, com competência
fiscalizatória, normativa e administrativo-julgadora. Estes atributos tornam-nas peculiares no
sistema jurídico brasileiro.
Nesse panorama, devido à autonomia conferida pelas leis de criação das agências
reguladoras, a competência normativa é a mais sensível e polêmica do seu regime jurídico
especial, visto que, não raramente, algumas agências procuraram alargar os limites de tal
competência criando direitos e obrigações não previstos em lei.
Esta prática é bastante discutida na doutrina nacional em virtude do princípio da
legalidade e de não haver previsão expressa no nosso texto constitucional de outorga de
competências normativas às agências reguladoras, mas, tão-somente, estarem prevista nas leis
instituidoras dessas entidades.
Destarte, faz-se necessário delimitar as bases constitucionais e legais da competência
normativa dessas autarquias especiais no nosso sistema legal a fim de se procurar formas de
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limitar e de controlar a produção normativa de tais entes com o intuito de posiciona-los diante
dos poderes constitucionalmente constituídos.
Assim, a presente pesquisa tem por objetivo investigar os fundamentos constitucionais
da competência normativa das agências reguladoras a luz do princípio da separação dos
poderes e identificar seus limites principiológicos no Direito brasileiro, como meio de ajudar
o intérprete do Direito a ter um norte no caminho do controle dos atos normativos emitidos
por essas autarquias especiais.
Para enfrentar a problemática levantada, dividiu-se o trabalho em capítulos, entre os
quais: primeiramente, estudou-se o regime jurídico das agências reguladoras, em que se
destaca a evolução do estado prestador ao estado regulador, demonstrando as modificações
ocorridas na ordem econômica constitucional e na função administrativa a partir desse novo
modelo de estado; a seguir, analisaremos a regulação administrativa, a origem, as
características e as competências das agências reguladoras no Brasil.
Em seguida, aborda-se a competência normativa das agências reguladoras, suas bases
constitucionais, a posição dos atos normativos dessas entidades regulatórias no ordenamento
jurídico, as antinomias que possam surgir entre os atos normativos das agências reguladoras e
os atos normativos da administração direta e de outras autarquias, a exemplo do CADE,
principalmente, focamos a importância do controle da juridicidade desses atos normativos
para a concretização dos direitos fundamentais e da democracia, notadamente, pelo Poder
Judiciário.
Enfim, analisamos os limites principiólogicos da competência normativa das agências
reguladoras a luz do princípio da legalidade no estado regulador e suas implicações com a
regulação administrativa, com a “deslegalização” e com a discricionariedade administrativa e
a aplicação de “conceitos jurídicos indeterminados”. Em seguida, analisou-se a extensão
dessa competência diante dos demais princípios constitucionais positivados da Administração
Pública e dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal.
Para desenvolver o objeto de estudo, a pesquisa quanto ao referencial teórico utilizara
a doutrina administrativista de Marçal Justen Filho, Alexandre Santos de Aragão, Celso
Antônio Bandeira de Mello, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, Gustavo Binenbojm, Carlos Ari
Sundfeld, dentre outros. Quanto à teoria da norma jurídica, direitos fundamentais e
constitucional, remonta-se às obras de Humberto Ávila, Luís Roberto Barroso, Paulo
Bonavides, Canotilho, Clèmerson Merlin Clève e Robert Alexy. No que se refere ao controle
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judicial da discricionariedade administrativa, especialmente, as obras de Vladimir da Rocha
França, Phillip Gil França e Andreas J. Krell.
Quanto à metodologia será usada, predominantemente, a pesquisa bibliográfica e
documental e de forma subsidiária será utilizada a jurisprudência dos Tribunais pátrios acerca
do tema.
A competência normativa das agências reguladoras constitui um tema de extrema
relevância no contexto jurídico atual, tendo em vista sua repercussão na sociedade moderna e
a enorme divergência doutrinaria no que tange ao seu fundamento, natureza jurídica, limites
principiológicos e controle pelo poder judiciário, o que o torna um tema complexo e
instigante.
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2 REGIME JURÍDICO ESPECIAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS
2.1 DO ESTADO PRESTADOR AO ESTADO REGULADOR

A retrospectiva histórica da passagem do estado absolutista para o estado de direito,
remete-nos à Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de
1789, que estabeleceu um "governo de leis e não de homens", estando o poder politico
subordinado ao direito e não ao monarca, passando a constituição a representar a expressão
maior dessa supremacia, por exemplo, a norma do Art. 16 da Declaração de 1789 exprime
bem essa ideia: "A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos
(fundamentais) nem estabelecida a separação dos poderes não tem Constituição".
Manoel Gonçalves Ferreira Filho (2012, p. 24/25) demonstra a relevância do
documento - declaração de direitos - (o pacto social) para se estabelecer a constituição (o
pacto político), que somente mais tarde, por economia de tempo e trabalho, passou a constituir
um mesmo documento:
O pacto social prescinde de um documento escrito. Entretanto, nada proíbe que seja
reduzido a termo, em texto solene. Isto, inclusive, tem a vantagem da clareza e da
precisão, bem como um caráter educativo. Tal documento o século XVIII cuidou de
formalizar. Não é ele a Constituição que já o presume existente. É a declaração de
Direitos. No pensamento político setecentista, a declaração de direitos, por um lado,
explicita os direitos naturais, por outro, como já se apontou, enuncia as limitações
destes, que são admitidas a bem da vida em sociedade.

Os Estados liberais adotaram a doutrina politica do liberalismo, esta por sua vez
incorporou os direitos do homem, ou seja, tais Estados trataram de assegurar em suas
constituições os direitos de propriedade e de liberdade, mas as questões econômicas e sociais
foram deixadas para a disciplina da livre iniciativa privada. Nesse contexto, Manoel
Gonçalves Ferreira Filho (2012, p. 37) assevera que a Declaração dos Direitos do Homem e
do Cidadão de 1789 é a mais famosa e influente de todas as declarações, visto que “sua
primazia entre as declarações vem exatamente do fato de haver sido considerada como o
modelo a ser seguido pelo constitucionalismo liberal”.
O papel do estado liberal era mínimo e, juridicamente, limitado pela constituição,
restringindo-se a execução de serviços ligados à defesa externa e a segurança interna, pelo que
foi denominado assim o estado de policia. Esse período foi marcado por uma abstenção estatal
na seara econômica e na prestação de serviços públicos.
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A grave crise econômica que assolou o mundo em 1929 importou também na crise do
modelo do estado liberal, porque não mais comportava as questões sociais e econômicas que
recrudesceram no inicio do século XX, portanto, a “mão invisível” foi insuficiente para
manter o equilíbrio do sistema; por conseguinte, exigiu um novo paradigma para o Estado – o
social1.
Além de respeitar as liberdades individuais, o estado social passou a ter o dever de
garantir a todos os meios de efetiva-las de modo que passou a assumir outros encargos como:
a intervir na economia e a concretizar direitos sociais. Segundo Geisa de Assis Rodrigues
(2002, p. 37): “A Constituição agrega aos direitos civis e liberdades públicas clássicas os
direitos sociais, disciplina a ordem econômica tentando regulamentá-la sob o influxo de
proteção ao trabalhador e ao consumidor, adequa as relações consideradas privadas aos
interesses sociais”.
Desde então, percebeu-se que o capitalismo reclamou a atuação estatal sobre o
mercado e não o seu afastamento. O estado social assume uma postura decisiva na produção e
distribuição de bens essenciais, por conseguinte passa a intervir em questões que antes eram
deixadas nas mãos da livre iniciativa.
A passagem do estado liberal para o estado social, a globalização e a crise de
financiamento do Estado diante das múltiplas funções exigiu uma reformulação dos meios de
intervenção sobre o domínio econômico e da estrutura organizatória da Administração
Pública, através do aprimoramento do exercício das funções regulatórias.
Todos esses fatores ensejaram a mutação do estado social para o estado regulado, que
para alguns autores foi um verdadeiro retrocesso propalado pela globalização2, mas para

1

Reforçando esse entendimento comenta Ricardo Marcondes Martins (2011, p. 144/145) que: “A insuficiência
do Estado Liberal é intuitiva: ele só interessava à burguesia, a quem já possuía os direitos sociais. Para as
pessoas desprovidas de condições mínimas para usufruir a liberdade – e nos países pobres essa classe é a
esmagadora maioria – O Estado Liberal é inútil. O avanço foi inevitável: a substituição do Estado Liberal pelo
Estado Social, do Estado de Policia pelo Estado Prestador de Serviços”.
2
Nesse sentido Ricardo Marcondes Martins (2011, p. 183): “(...) A expressão “Estado Regulador” indica a
negação do “Estado Social”, do “Estado Providência”: é um Estado que não presta serviços, a não ser como meio
de regulação de mercado. Salta aos olhos o pretendido retrocesso histórico: o retorno ao Estado de Polícia. Esse
desiderato é inconfessável. Por isso, os defensores dessa teoria enfatizam a diferença entre o Estado Regulador e
o Estado de Polícia: enquanto este impunha apenas abstenções aos particulares, aquele está legitimado a efetuar
intervenções mais incisivas, a impor obrigações de fazer e suportar. Se o Estado Prestador de Serviços era
ineficiente e, pois, inservível, porque o Estado Regulador seria eficiente? Com efeito: se o Estado é um mau
prestador de serviços, e muito pior controlador! Na verdade o que se pretendeu foi apenas aumentar o lucro de
algumas empresas privadas, essa foi a real motivação de toda a onda neoliberal”.
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outros constituiu a única saída para enfrentar a crise de financiamento era reduzir a estrutura
administrativa do estado; contudo sem importar em retorno ao estado mínimo3.
Os defensores do Estado subsidiário pregavam a proteção ao máximo da liberdade e
do livre arbítrio, pelo que este deveria este ajudar os indivíduos somente quando for
estritamente necessário e de maneira supletiva.
Com a redefinição do Estado para o papel de regulador, as funções estatais e
principalmente a função administrativa tiveram que ser redefinidas para se adequar as novas
mudanças internas e externas advindas da globalização.

2.2

FUNÇÃO

ADMINISTRATIVA

E

ORDEM

ECONÔMICA

NA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

O crescimento exacerbado do Estado Social, que acumulou as funções de prestador de
serviços públicos, investidor e empresário, de certo, permitiu um fortalecimento exagerado do
poder executivo, o que desequilibrou o tradicional sistema de controle de freios e
contrapesos4.
A norma do artigo 2º da Constituição da República Federativa do Brasil prescreve:
“são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o
Judiciário”. Cada poder estatal exerce, predominantemente, uma função típica, todavia,
atipicamente, exerce também as funções dos demais poderes, surgindo a necessidade de um
sistema de controle onde um poder controla o outro poder. Isto é a essência da clássica da
teoria da separação dos poderes.

3

Em sentido contrario Luís Roberto Barroso (2005, p. 5): “A redução expressiva das estruturas públicas de
intervenção direta na ordem econômica não produziu um modelo que possa ser identificado como o de Estado
mínimo. Pelo contrário, apenas deslocou-se a atuação estatal do campo empresarial para o domínio da disciplina
jurídica, com a ampliação de seu papel na regulação e fiscalização dos serviços públicos e atividades
econômicas. O Estado, portanto, não deixou de ser um agente econômico decisivo. Para demonstrar a tese, basta
examinar a profusão de textos normativos editados nos últimos anos”.
44
Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2002, p. 23): “O acréscimo de funções a cargo do Estado – que se
transformou em Estado prestador de serviços, em Estado empresário, em Estado investidor – trouxe como
consequências o fortalecimento do Poder Executivo e, inevitavelmente, sérios golpes ao principio da separação
de poderes. Já não se vê no Legislativo o único Poder de onde emanam atos de natureza normativa. O grande
volume de atribuições assumidas pelo Estado concentrou-se, em sua maioria, em mãos do Poder executivo que,
para atuar, não podia ficar dependendo de lei, a cada vez, já que sua promulgação depende de complexo e
demorado procedimento legislativo”.
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Clèmerson Merlin Clève (2011, p. 34), ao comentar acerca das críticas à teoria da
tripartição dos poderes, cita algumas críticas voltadas contra os formuladores da técnica da
separação dos poderes e, em especial, uma realizada por Loewenstein contra a aplicação dessa
teoria no universo politico-jurídico moderno, o qual afirma que o apego a esse dogma talvez
se deva ao fato de a teoria política não ter elaborado uma nova conformação de poder:
De todo modo, importa salientar que na sociedade de massas não há como manter a
distinção entre legislação (função legislativa) e administração (função executiva). O
governo compreende ações legislativas e administrativas. A legislação e a execução de
leis “não são funções separadas ou separáveis, mas sim diferentes técnicas do political
leadership”. A liderança politica, a atividade de governo conforma a vontade popular
impondo sua politica por meio de aprovação parlamentar das leis ou de sua execução.
Não há separação de poderes evidente entre o Executivo e o Legislativo, uma vez que
o governo lidera politicamente os dois poderes.

A teoria da separação dos poderes na sociedade de massas não se encontra superada,
mas deve ser interpretada a luz da Constituição Federal de 1988 como técnica de organização
do poder para as garantia das liberdades individuais e coletivas frente ao domínio poder
econômico.
Em última análise, como o Estado tem por finalidade propiciar a coletividade o bemestar social através da implementação de políticas públicas, consequentemente, ele deve
acompanhar as transformações ocorridas na sociedade.
Já diziam os romanos: “onde está à sociedade está o Direito”, esse brocardo sintetiza
as transformações econômicas e sociais que exigiram as mudanças do Estado e do Direito na
construção do estado regulador, contudo não devemos nos esquecer de que a este modelo já
estava agregado o caráter social, assim sendo, devemos fazer uma releitura da separação dos
poderes sobre o prisma social5.
Em decorrência da evolução da sociedade de massas e das conquistas de novos
direitos, vários dogmas do direito administrativo foram redefinidos sob o prisma social e
constitucional como: o interesse público, o princípio da legalidade administrativa e a função
administrativa.

5

Como bem pontua Clèmerson Merlin Clève (2011, p. 42): “Portanto, falar de separação de poderes agora, só
guarda sentido quando se está – a referir àquele Estado de prestações constitucionalmente regulado e de tal modo
regulado a ponto de definir-se como Estado de Direito de orientação social. Neste Estado, porém, uma coisa é
certa. Quer aceite este ou aquele regime de governo (parlamentarismo ou presidencialismo), cabe ao Executivo
desempenhar certa liderança politica. Daí o seu relativo predomínio”.
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A função administrativa se apresenta em diversas atividades estatais na atualidade
como: prestação de serviços públicos, exercício do poder de policia, fomento e intervenção no
domínio econômico, por conseguinte, a par de tamanha heterogeneidade de atividades, a
conceituação da função administrativa é uma árdua tarefa doutrinária.
A doutrina aponta vários critérios identificadores da função administrativa como, por
exemplo: critério subjetivo ou orgânico, critério objetivo material, critério objetivo formal.
Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p. 30/31):
Os critérios até hoje apresentados para caracterizar as sobreditas funções do Estado,
em ultima instância, podem ser reduzidos, fundamentalmente em dois: a) um critério
“orgânico” ou “subjetivo”, que se propõe a identificar a função através de quem a
produz e b) critério “objetivo” que toma em conta a atividade, vale dizer, um dado
objeto (não um sujeito). Este segundo critério, de seu turno, subdivide-se em dois: a)
um critério (objetivo) material ou substancial, que busca reconhecer a função a partir
de elementos intrínsecos a ela, isto é, que se radiquem em sua própria natural
tipologia. Os que defendem tal critério (objetivo) material usualmente afirmam que a
atividade característica da função legislativa se tipifica pela expedição de atos gerais e
abstratos; a função administrativa por ser “prática”, ou então por ser “concreta”, ou
por visar de modo “direito ou indireto” a realização da utilidade pública, e a atividade
jurisdicional por consistir na solução de controvérsias jurídicas; b) um critério
(objetivo) formal, que se apega essencialmente em características “de direito”,
portanto, em atributos especificamente deduzíveis do tratamento normativo que lhes
corresponda, independentemente da similitude material que estas ou aquelas
atividades possam apresentar em si.

O referido autor irá concluir que o critério mais adequado pra identificar as funções do
Estado é o formal, porque como cada poder exerce, precipuamente, determinada função e,
atipicamente, desenvolve funções dos demais poderes, o critério orgânico seria insuficiente
para identificar a função administrativa e o critério objetivo material ou substancial também,
já que o Direito é uma ciência deôntica, ou seja, voltada ao mundo do dever-ser.
Todavia, no estágio atual que se encontra a teoria das normas jurídicas e a atuação da
administração pautada nos princípios constitucionais, acreditamos que deve haver uma
conjugação desses critérios para se identificar com precisão a função administrativa no regime
jurídico-administrativo brasileiro, corroborando para a autonomia cientifica do direito
administrativo6.

6

Assevera Vladimir da Rocha França (2000, p. 37) que: “A função administrativa está submetida ao regime
jurídico-administrativo, que constitui o conjunto de princípios e regras que regem a atividade administrativa do
Estado. A existência desse subsistema constitucional determina a autonomia cientifica do direito administrativo,
enquanto ramo de conhecimento autônomo na dogmática jurídica”.
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Carlos Ari Sundfeld defende que a superação do liberalismo clássico ensejou a
mutação do poder de policia7 abstencionista por uma intervenção estatal de qualidade
ordenadora. Não se confundindo esta, com a regulação a que os particulares estão sujeitos
quando atuem no campo estatal, muito menos, com a ordenação legislativa e judicial.
Aponta o referido autor (2003, p. 20) três grandes setores na reconstrução da teoria da
ação administrativa: a administração de gestão, a administração fomentadora e a
administração ordenadora, sendo esta: “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 atividade que lhes é próprio”.
O que devemos extrair do exposto é que a constitucionalização do Direito impôs ao
jurista se preocupar mais com a funcionalidade dos institutos jurídicos do que com a estrutura
deles8.
A construção do estado regulador pelo constituinte brasileiro e o dinamismo da
sociedade globalizada refletiram no que se entende por função administrativa, visto que
ocasionou a necessidade da Administração Pública regular assuntos específicos, que por sua
dinâmica a produção legislativa não consegue acompanhar.
Por isso, não podemos mais concluir que a função administrativa está relacionada
apenas à execução de normas jurídicas para atendimento direto dos interesses da coletividade.
O conteúdo do Direito Administrativo e, consequentemente, da função administrativa
varia no tempo e no espaço conforme o tipo de estado adotado. Destarte, analisar-se-á a
construção do estado regulador pelo constituinte brasileiro, para constatamos o que se entende
por regulação administrativa no nosso sistema jurídico.

7

Há uma definição legal de Poder de Policia prevista na norma do Art. 78 do Código Tributário Nacional:
“Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito,
interêsse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de intêresse público concernente à
segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à
propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder
de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do
processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder”.
8
Reforçando Carlos Ari Sundfeld: “A idéia de administração ordenadora resulta da necessidade de o jurista
conhecer casuisticamente as atividades governamentais e mostrar como, em relação a cada uma delas, devem
incidir os princípios gerais do direito administrativo. Usando a terminologia consagrada pelos cultores da
informática: ela é mero aplicativo, desenvolvido com os recursos do sistema operacional ciência jurídicoadministrativa, fora do qual não pode funcionar. Não é uma parte do direito administrativo; é todo ele aplicado a
um conjunto de atividades estatais”.
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As constituições brasileiras que a partir da Constituição Federal de 1934 dedicaram
um título especifico à ordem econômica, pelo que se demonstra o reconhecimento da
interpenetração reciproca entre o Estado e a Economia.9
Não obstante, a Constituição Federal de 1988 foi bem além, porque não só dedicou um
título específico à ordem econômica, bem como compatibilizou valores como da livre
iniciativa e da justiça social, conforme se extrai da norma do artigo 170 da CRFB10.
A norma do artigo 173 da Constituição da Federal de 1988 dispõe sobre a forma como
o Estado deve intervir na economia, que deve se abster de executar, diretamente, atividades
econômicas, as quais serão prestadas pelos particulares salvo imperativos da segurança
nacional ou relevante interesse coletivo: “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”.
Já a norma contida no art. 174 demonstra a opção constitucional da República
Federativa do Brasil por um estado regulador: “Como agente normativo e regulador da
atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo
e planejamento (...)”.
Nesse contexto, Vladimir da Rocha França (2000, p. 29) comenta que a intervenção do
Estado na economia não pode ocorrer de forma desordenada e distante das diretrizes traçadas
no nosso texto constitucional.
A respeito da forma do Estado intervir no domínio econômico, a doutrina classifica a
intervenção estatal na economia considerando a atuação do Estado “sobre” ou “no” domínio
econômico. Quando atua no domínio econômico, este intervirá por absorção ou participação,
9

Demonstrando a interpenetração reciproca entre o Estado e a economia Vital Moreira (1987, p. 52) comenta:
“A separação de princípio entre o Estado e a economia deu lugar à interpenetração recíproca, num processo de
politização do económico ou de economização do político. Ao princípio liberal do primeiro capitalismo, e à
efetiva não intervenção económica do Estado, sucede o princípio intervencionista e uma ampla atividade do
Estado no campo económico. Do Estado-guarda-noturno, abstencionista e negativo passa-se ao Estado
afirmativo ou positivo”.
10
Art. 170 da CRFB: “A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre
concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e
prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento
favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administração no País”.
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já quando o Estado atua sobre o domínio econômico, quando regula a atividade econômica,
intervirá por direção ou por indução11.
A ideia de intervenção do Estado no domínio econômico surgiu para suprir as falhas
do mercado, ou seja, corrigiu a insuficiência da “mão invisível” do estado liberal, embora esse
entendimento não seja unânime entre os economistas.
Desta necessidade adveio o conceito de regulação extraído da Ciência Econômica.
Aliás, Ricardo Marcondes Martins (2011, p. 96/97) cita sete teorias econômicas, as quais são
geralmente utilizadas para explicar o que os juristas entendem por regulação, todavia, o autor
ressalta que tais teorias só são, juridicamente, úteis na medida em que revelam a correta
compreensão de normas jurídicas brasileiras:
Da teoria das falhas de mercado extraíram-se três conceitos de regulação: pelo
primeiro, ela consiste em toda intervenção estatal destinada a corrigir as falhas de
mercado; pelo segundo, ela consiste em toda intervenção estatal destinada a corrigir
externalidades; pelo terceiro, ela consiste em toda intervenção estatal destinada a criar
as condições de mercado nos monopólios naturais. Ademais, mister assinalar que a
análise econômica da regulação não se esgota na teoria das falhas de mercado: Para
Calixto Salomão Filho, por exemplo, a regulação não tem por finalidade nem a
correção das falhas, nem a reprodução das condições de mercado; regulação é uma
intervenção do Estado destinada a criar um sistema de concorrência. (...) Os quatro
conceitos são passiveis de criticas: são liberais (ou neoliberais, conforme infra, III),
dão ênfase à eficiência econômica em menoscabo da equidade econômica. As quatros
propostas partem do pressuposto de que ou o livre mercado ou a livre concorrência é o
valor mais importante a ser perseguido pelo Estado. Essa pressuposição é
ideologicamente arbitrária. Dentre os economistas pesquisadores, N. Gregory Mankin
foi quem apresentou a teoria mais neutra. Logo no início de sua “introdução”, afirma
que “a mão invisível não garante que todos tenham comida suficiente, roupas decentes
e atendimento médico adequado”. Adiante, apresenta um rico estudo sobre a
intervenção estatal para obtenção de igualdade econômica: a regulação visa
também à regulação de renda e à eliminação da pobreza. Daí o quinto conceito:
regulação é toda intervenção estatal destinada a promover a eficiência e a
equidade econômicas – solver as falhas do mercado em prol da perfeita
competitividade e realizar justiça social. (grifamos)

11

Segundo lições de Eros Roberto Grau (2007, p. 148/149): No primeiro caso, o Estado intervém no domínio
econômico; isto é, no campo da atividade econômica em sentido estrito. Desenvolve ação, então, como agente
(sujeito) econômico. Intervirá, então, por absorção ou participação. Quando o faz por absorção, o Estado assume
integralmente o controle dos meios de produção e/ou troca em determinado setor da atividade econômica em
sentido estrito; atua em regime de monopólio. Quando se faz por participação, o Estado assume o controle de
parceria dos meios de produção e/ou troca em determinado setor da atividade econômica em sentido estrito; atua
em regime de competição com empresas privadas que permanecem a exercitar suas atividades nesse mesmo
setor. No segundo e no terceiro caso, o Estado intervirá sobre o domínio econômico, isto é, sobre o campo da
atividade econômica em sentido estrito. Desenvolve ação, então, como regulador dessa atividade. Intervirá, no
caso, por direção ou por indução. Quando se faz por direção, o Estado exerce pressão sobre a economia,
estabelecendo mecanismos e normas de comportamento compulsório para os sujeitos da atividade econômica em
sentido estrito. Quando faz, por indução, (sic) o Estado manipula os instrumentos de intervenção em consonância
e na conformidade das leis que regem o funcionamento dos mercados”.
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Para Ricardo Marcondes Martins, o quinto conceito acima citado é o único não
marcado por uma arbitrária postura liberal ou neoliberal, por isso, somente ele é compatível
com a ideologia da Constituição brasileira, ou seja, de concretização da justiça social.
A regulação12 estatal deve ser entendida como um meio de propiciar a realização da
justiça social e do interesse público, a fim de se concretizar os valores sociais e econômicos
consagrados na nossa Constituição.
A supramencionada mudança de estratégia da intervenção estatal na ordem econômica
impôs a Administração Pública esse grande desafio de conciliar os valores sociais e
econômicos estabelecidos na Constituição Federal de 1988 no exercício da função
administrativa.13

2.3 A REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA

Não há um consenso na doutrina sobre o que seja a função regulatória e, muito menos,
regulação administrativa.
Alguns autores como Marcos Juruena Villela Souto14 fazem uma distinção entre
regulação e regulamentação apontando que aquela é técnica e não se limita a produção de
normas e esta é politica e privativa do chefe do executivo. Já Marçal Justen Filho15 afirma que
a regulação econômico-social é uma função complexa, pois englobaria todas as funções
12

Loss comentando acerca do vocábulo regulação cita lições do autor português Vital Moreira (2006, p. 146):
“No sentido amplo, toda a forma de intervenção do Estado na economia, independentemente dos seus
instrumentos e fins; No sentido menos abrangente, a intervenção estatal na economia por outras formas que não
a participação direta na atividade econômica, equivalendo ao condicionamento, coordenação e disciplina da
atividade econômica privada; No sentido restrito, somente o condicionamento normativo da atividade privada,
seja por lei ou qualquer outro instrumento normativo”.
13
Nesse sentido, Vladimir da Rocha França (2000, p. 33): “O grande dilema enfrentado pela administração
pública na atual fase do Estado Intervencionista tem sido conciliar os princípios e regras do direito público,
responsáveis pela segurança jurídica, e as finalidades político-econômicas da Constituição”.
14
Segundo Marcos Juruena Villela Souto (2011, p. 97): “Vale, no entanto frisar, inclusive para fins de controle
concentrado da constitucionalidade de atos normativos regulatórios, que mesmo no exercício da regulação
normativa não há usurpação de função executiva regulamentar. Isto porque a regulação não se confunde com a
regulamentação privativa do chefe do poder executivo; primeiro, porque a regulação não se limita a produção de
normas (envolvendo a regulação executiva e a regulação judicante); depois, porque é técnica e não politica e
deve ser destinada a uma coletividade e não a sociedade em geral. Mais importante é fruto de uma decisão
colegiada que pondera entre os vários interesses em jogo (e não apenas à luz de uma orientação política
majoritária)”.
15
Nas lições de Marçal Justen Filho (2010, p. 654): “A regulação econômico-social é um dos tipos de atividade
estatal, que se traduz no desempenho tanto de função administrativa como legislativa, jurisdicional e de controle.
Portanto seria um equivoco imaginar que a regulação corresponde apenas ao exercício da atividade
administrativa”.
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tradicionais que nós conhecemos de forma concentrada. Alexandre Santos de Aragão16
conceitua a atividade regulatória estatal na economia como o conjunto de medidas
legislativas, administrativas e convencionais, abstratas ou concretas, pelas quais o Estado
determina, controla ou influencia o comportamento de agentes econômicos.
Para se analisar o que vem a ser regulação administrativa é necessário fazer uma
distinção entre estado regulador e regulação administrativa, neste contexto, Carlos Ari
Sundfeld (2006, p. 23) afirma que quando nos referimos à regulação também estamos se
reportando ao estado regulador, o que é diferente de regulação administrativa:
A regulação é – isso, sim – característica de um certo modelo econômico, aquele em
que o Estado não assume diretamente o exercício de atividade empresarial, mas
intervém enfaticamente no mercado utilizando instrumentos de autoridade. Assim, a
regulação não é própria de certa família jurídica, mas sim de uma opção de politica
econômica”. Sublinhe-se: a teoria do Estado Regulador não é equivalente à teoria da
regulação administrativa a primeira é comprometida com o neoliberalismo, a segunda
é ideologicamente neutra. Considera-se perfeitamente possível a coexistência da
regulação administrativa com o Estado-providencia.

O ponto de partida para compreender o estado regulador será a norma contida no
artigo 174 da a Constituição da República Federativa do Brasil que preceitua ser o Estado
agente normativo e regulador da atividade econômica.
Embora toda função estatal seja normativa, equivocadamente, o constituinte brasileiro,
utilizou o signo “normativo” no texto constitucional para se referir à edição de normas
abstratas17.
No entanto, devemos perquirir se a regulação administrativa deve ser entendida, ou em
sentido amplo pela realização de ponderações no plano abstrato, ou em sentido estrito pela
realização de ponderações no plano concreto.

16

Segundo Alexandre Santos de Aragão (2006, p. 37): “A regulação estatal da economia é o conjunto de
medidas legislativas, administrativas e convencionais, abstratas ou concretas, pelas quais o Estado, de maneira
restritiva da liberdade privada ou meramente indutiva, determina, controla ou influencia o comportamento de
agentes econômicos, evitando que lesem os interesses sociais definidos no marco da Constituição e orientandoos em direção socialmente desejável”.
17
Reforçando Ricardo Marcondes Martins (2011, p. 105): “Para compreender o texto constitucional faz-se
mister esclarecer o seguinte: tecnicamente, toda função estatal é normativa, julgar é precipuamente editar normas
concretas, mas normas concretas não deixam de ser normas. Ocorre que os juristas, por um equívoco
amplamente generalizado, costumam utilizar o signo “normativo” apenas para as normas abstratas. O
constituinte seguiu a tradição linguística: utilizou o signo “normativo” no texto constitucional para se referir à
edição de normas abstratas”.
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Nesse sentido, Ricardo Marcondes Martins (2011, p. 105/106):
Sem embargo, o próprio texto constitucional, no inciso V do art. 49 e no § 4º do art.
169, indica a possibilidade de função administrativa normativa, quer dizer, edição de
normas abstratas pela Administração. Há, porém, que se esclarecer: nos termos do
inciso IV do art. 84 da CF e do inciso I do art. 25 do ADCT, à Administração é
permitido efetuar ponderações no plano abstrato apenas e tão somente para
concretizar ponderações legislativas e constitucionais. As ponderações abstratas
da Administração são instrumentais das ponderações legislativas e
constitucionais. (...) Regulação administrativa em sentido estrito, primeira
conclusão, não consiste numa atividade normativa no sentido constitucional da
palavra, quer dizer, na edição de normas abstratas, na realização de ponderações
autônomas ou não autônomas no plano abstrato. Regular é, nesse dispositivo,
para os fins constitucionais, efetuar ponderações no plano concreto. (Grifamos).

O autor supracitado afirma que só é permitido a Administração Pública fazer
ponderações no plano abstrato apenas para concretizar ponderações legislativas e
constitucionais, enquanto a regulação administrativa em sentido estrito compete efetuar
ponderações no plano concreto.
Essa discussão será retomada no terceiro capítulo dessa pesquisa, quando
analisarmos a competência normativa das agências reguladoras.
O Brasil fez grande esforço para implantar o modelo regulatório, porque na época em
que a Constituição Federal de 1988 foi promulgada, o Estado brasileiro adotava um modelo
centralizador e intervencionista.
Aliás, um dos pontos em comum entre todos os países que passaram por recentes
reformas de implantação do Estado regulador, foi a concepção de que as competências
estatais não podem mais ser exercidas com ampla centralização do poder estatal e com as
estruturais organizatórias tradicionais.
Durante há primeira década de novo período democrático – 1990 – o Brasil elaborou o
seu programa nacional de desestatização, através da Lei nº 8.031, que foi revogada pela Lei nº
9.491 de 1997 posteriormente. Dentre os seus objetivos fundamentais era previsto:
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Art. 1º O Programa Nacional de Desestatização – PND tem como objetivos
fundamentais: I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia,
transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor
público; II - contribuir para a reestruturação econômica do setor público,
especialmente através da melhoria do perfil e da redução da dívida pública líquida; III
- permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades que vierem a
ser transferidas à iniciativa privada; IV - contribuir para a reestruturação
econômica do setor privado, especialmente para a modernização da infra-estrutura e
do parque industrial do País, ampliando sua competitividade e reforçando a
capacidade empresarial nos diversos setores da economia, inclusive através da
concessão de crédito; V - permitir que a Administração Pública concentre seus
esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a
consecução das prioridades nacionais; VI - contribuir para o fortalecimento do
mercado de capitais, através do acréscimo da oferta de valores mobiliários e da
democratização da propriedade do capital das empresas que integrarem o Programa.
(grifamos)

Para redefinir o papel do Estado brasileiro foram necessárias várias emendas
constitucionais, dentre as quais se destacam as Emendas Constitucionais de nº 8 e 9 de 1995,
que abriram à iniciativa privada os setores das telecomunicações e petróleo, deixando para
União Federal a competência para criar órgãos de regulação para esses dois setores
econômicos.
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. (grifamos)
Art. 177. Constituem monopólio da União:
(...) § 1º 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.
§ 2º A lei a que se refere o § 1º 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 União;
(grifamos)

Como podemos verifica pela leitura acima, a reforma constitucional foi além do que
dispunha o Programa Nacional de Desestatização, visto que não ocorreu apenas a
transferência para a iniciativa privada de atividades exploradas pelo setor público
indevidamente, mas se delegou serviços públicos a empresas privadas e também quebra de
monopólios estatais.
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Ricardo Marcondes Martins18 defende que as atividades estatais são incompatíveis
com a regulação, porque esta é uma atividade estatal externa e direcionada para esfera da
liberdade dos particulares.
No entanto, não podemos concordar com esse entendimento, porque não se explicaria,
por exemplo, a existência e a regulação realizada pela Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL e pela Agência Nacional de Petróleo – ANP, que surgiram da
quebra de monopólios estatais e por isso são as únicas agências que tem assento
constitucional.
De forma mais branda, Alexandre Santos de Aragão (2006, p. 37) exclui do seu
conceito de regulação apenas a atividade do Estado como agente econômico.
Certamente, a partir da descentralização do aparato estatal, surge a necessidade de
determinadas atividades e áreas desenvolverem-se sob o controle de autoridades imparciais,
que estejam em posição de equidistância em relação aos interesses públicos secundários e
privados em jogo.

2.4 ORIGEM E PANORAMA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS NO BRASIL

Não há uma imposição constitucional para a criação de órgãos ou entidades com a
denominação de agências reguladoras. Quem as criou no Direito brasileiro foi o legislador
ordinário, o qual as importou do direito norte-americano.
Todavia, parte da doutrina afirma que “agências reguladoras” constitui uma releitura
de uma temática que já existia no Direito Administrativo brasileiro, como se reflete no
programa nacional de desestatização e no programa diretor de reforma do aparelho do Estado
que criaram entidades autárquicas dotadas de certo grau de independência, como é o caso das
universidades, do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários, Conselho Monetário
Nacional.

18

Anota Ricardo Marcondes Martins (2011, p. 116) que: “Com efeito: serviços públicos e monopólios estatais
são atividades do Estado – e, pois, não passiveis de regulação. A intervenção do Estado sobre elas e de outra
natureza, substancialmente distintas. Assim como não há sentido algum em falar em regulação em atividades
prestadas pelos servidores e empregados públicos, também não há sentido algum em falar em regulação das
atividades prestadas pelos concessionários e permissionários. Se prestadas direta ou indiretamente pelo Estado
pouco importa: são atividades estatais – e, pois, incompatíveis com a função reguladora”.
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Coincidência ou não, todas as leis que criaram órgãos ou entidades regulatórias
atribuíram a denominação de agências reguladoras a esses entes, por exemplo, a primeira foi a
Lei nº 9.427/96 que criou a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL); depois Lei nº
9.472/97 criou a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL); e Lei nº 9.478/97 criou
a Agência Nacional de Petróleo (ANP).
A independência das agências reguladoras americanas não foi conferida às agências
reguladoras no Brasil na mesma proporção, por causa de questões de formação histórica do
poder central brasileiro.19
Ademais, nos Estados Unidos da América, o Presidente da República não tem as
mesmas funções do chefe da administração pública federal se comparado com as do chefe do
Poder Executivo do Brasil, isto porque naquela Federação a delegação de certas atividades
estatais (descentralização) é uma característica marcante da independência das agências
reguladoras americanas.
A Constituição da República de 1988 não criou as cognominadas agências
reguladoras, ela apenas indicou que a lei disporá sobre a criação de um órgão regulador para o
setor de telecomunicações e petróleo, conforme normas contidas nos artigos 21, XI, e 177, §
2º, III, da CRFB. Por isso, não é de boa técnica afirmar que ANATEL e a ANP são as únicas
agências reguladoras que possuem previsão no texto constitucional.
As agências reguladoras são criadas por lei específica de acordo com a norma contida
no art. 37, XIX, da Constituição Federal de 1988 e instituídas mediante decreto, desse modo
encontramos vários modelos organizatórios dentre as agências existentes.
Embora a Constituição da República exija lei especifica para criação de tais entes
estatais, contudo houve flagrante violação ao texto constitucional com a criação de agências
reguladoras através de medida provisória, como é o caso da Agência Nacional do Cinema ANCINE, MP nº 2.228-1/01, da Agência do Desenvolvimento do Nordeste - ADENE, MP nº
2.156-5/01 e a Agência do Desenvolvimento do Amazônia - ADA, MP nº 2.157/01.

19

Comenta Marcelo Figueiredo (2004, p. 124): “O Estado nacional norte-americano originou-se a partir de 37
Estados-membros, unidos pela Constituição (após a independência e união das treze antigas colônias inglesas). O
Governo Federal tem poder limitado: são considerados assuntos nacionais apenas aqueles que transcendem a
administração Estadual ou cuja atribuição poderia ser fonte de antagonismos entre os membros da Federação.
Cada Estado-membro mantém sua autonomia, inclusive legal (basta lembrar que a pena de morte não é admitida
em todas as unidades da Federação). A Constituição norte-americana baseia-se em princípios gerais, aos quais
foram acrescidas poucas emendas desde sua promulgação. A tradição jurídica norte-americana, de origem anglosaxônica, valoriza o pragmatismo, a flexibilidade, a rapidez e a formação jurisprudencial do Direito”.

29

A Lei nº 9.986/2000, que dispõe sobre a gestão de recursos humanos, é a única lei que
estabelece normas gerais para todas as agências reguladoras, quando a lei específica desses
entes não disciplinar de modo diverso a matéria.
Todas as leis que criaram agências reguladoras no Brasil adotaram para essas
entidades a natureza jurídica de autarquia especial, ampliando assim o campo de atuação
dessas pessoas jurídicas de direito público, que além de prestarem serviços públicos, passaram
a desenvolverem outras atividades administrativas: poder de policia, fomento, que constituem
funções típicas do poder concedente. Observando que tais atividades administrativas são
exercidas, geralmente, de forma conjunta.
Nesse sentido, a título de exemplo, podemos citar as normas: do art. 8º da Lei nº
9.472/9720 que criou a ANATEL, instituída pelo Dec. nº. 2.338/97; do art. 7º da Lei nº
9.472/9721 que criou a ANP, instituída pelo Dec. nº. 2.455/98; do art. 1º da Lei nº
9.961/200022 que criou a ANS, instituída pelo Dec. nº. 3.327/00.
Por seu turno, o Decreto-lei nº 200/67 que dispõe sobre a organização da
Administração Federal estabelece diretrizes para a reforma administrativa prever na norma do
artigo 5º que se considera autarquia: “I - o serviço autônomo, criado por lei, com
personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da
Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa
e financeira descentralizada”.
Como se pode perceber, não houve inovação na constituição da natureza jurídica das
agências reguladoras, que são autarquias especiais, todavia se constata que a inovação
decorreu da expressiva ampliação da autonomia decisória, administrativa, financeira e a

20

Art. 8° da Lei nº 9.472/97: “Fica criada a Agência Nacional de Telecomunicações, 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. (...) § 2º A natureza de autarquia especial conferida à Agência é caracterizada por
independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus
dirigentes e autonomia financeira”.
21
Art. 7º da Lei nº 9.472/97: “Fica instituída a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ANP, entidade integrante da Administração Federal Indireta, submetida ao regime autárquico especial, como
órgão regulador da indústria do petróleo, gás natural, seus derivados e biocombustíveis, vinculada ao Ministério
de Minas e Energia”.
22
Art. 1º da Lei nº 9.961/00: “É criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, autarquia sob o
regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro - RJ, prazo de
duração indeterminado e atuação em todo o território nacional, como órgão de regulação, normatização, controle
e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde. Parágrafo único. A natureza de
autarquia especial conferida à ANS é caracterizada por autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de
gestão de recursos humanos, autonomia nas suas decisões técnicas e mandato fixo de seus dirigentes”.
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previsão de mandato fixo com estabilidade para os dirigentes, a fim de atender ao interesse
público com mais liberdade e dinamismo.
Logo, as leis instituidoras das agências reguladoras outorgaram a essas entidades
certas prerrogativas que, em seu conjunto, não são encontradas nas demais autarquias até
então existentes.
As agências reguladoras romperam o modelo tradicional decorrente da unidade da
Administração Pública com independência e autonomia reforçada. Segundo Gustavo
Binenbojm23 tais entes passaram de um modelo piramidal para uma configuração policêntrica.

2.5

AUTONOMIA

DA

AGÊNCIA

REGULADORA

PERANTE

A

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

O que caracteriza uma agência reguladora como independente e também a diferencia
das demais agências governamentais autônomas é, sobretudo, a autonomia reforçada somada
com a atribuição de competência reguladora.
A autonomia reforçada perante as ingerências políticas irá conferir as agências
reguladoras independentes um regime jurídico especial.
O surgimento das agências reguladoras provocou uma reavaliação de vários institutos
e competências administrativas, entretanto, não foi o suposto atraso no Direito Administrativo
que ocasionou a demora na sua adoção, mas a politica estatizante adotada no Brasil.
A independência, que foi conferida a essas agências no desempenho de suas atividades
regulatórias, tem o intuito de salvaguardar a atividade administrativa da interferência políticopartidária de outrora, dotando-se a regulação econômica-social de maior profissionalismo e
qualificação técnica.

23

Assevera Gustavo Binenbojm (2008, p. 22): “As autoridades ou agências independentes quebram o vínculo de
unidade no interior da Administração Pública, eis que a sua atividade passou a situar-se em esfera jurídica
externa à da responsabilidade política do governo. Caracterizadas por um grau reforçado da autonomia politica
de seus dirigentes em relação à chefia da Administração central, as autoridades independentes rompem o modelo
tradicional de recondução direta de todas as ações administrativas ao governo (decorrente da unidade da
Administração). Passa-se, assim, de um desenho piramidal para uma configuração policêntrica”.
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Nesse sentido, Carlos Ari Sundfeld (2006, p. 25) explica a necessidade da
independência das agências reguladoras frente às ingerências do Poder Executivo:
A opção por um sistema de entes com independência em relação ao Executivo para
desempenhar as diversas missões regulatórias é uma espécie de medida cautelar contra
a concentração de poderes nas mãos do Estado, inevitável nos contextos
intervencionistas. A nova realidade da vida exige que o Estado interfira mais na
economia? Pois bem, que se lhe reconheçam funções de regulador, mas sem somá-las
a todos os vastos poderes de que o Executivo já dispunha. Daí a reivindicação, forte
especialmente entre as empresas mais sujeitas à regulação - ou de organizações nãogovernamentais, em relação, por exemplo, à regulação ambiental -, de que o regulador
não seja o Executivo, mas um ente com toda a autonomia possível.

A autonomia financeira desses entes regulatórios é uma característica de suma
importância para que a autonomia e independência de fato existam, nesse contexto, há
previsão expressa na lei instituidora das agências reguladoras de cobrança de taxas
regulatórias ou fiscalizatórias dos particulares que exercem as atividades econômicas
reguladas.

2.6 REGIME DOS DIRIGENTES DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

Embora parte da doutrina se reporte a independência e autonomia das agências
reguladoras para diferenciá-las das autarquias já existentes, Celso Antônio Bandeira de Mello
(2004, p. 160) entende que a única característica que as distinguem das demais está nas
disposições atinentes à investidura e fixidez do mandado de seus dirigentes:
Ora, ‘independência administrativa’, ‘autonomia administrativa, ‘autonomia
financeira’, ‘autonomia funcional’ e ‘patrimonial e da gestão de recursos humanos’ ou
de quaisquer outros que lhe pertençam, ‘autonomia de suas decisões técnicas,
‘ausência de subordinação hierárquica’, são elementos intrínsecos à natureza de toda e
qualquer autarquia, nada acrescentando ao que lhes é inerente. Nisto, pois, não há
peculiaridade alguma; o que pode ocorrer é um grau mais ou menos intenso destes
caracteres. Assim, o único ponto realmente peculiar em relação à generalidade das
autarquias está nas disposições atinentes à investidura e fixidez do mandato dos
dirigentes destas pessoas.

Não deixa de ser mais uma forma de afastar a ingerência politica e garantir a
prevalência de decisões neutras e técnicas pelas agências reguladoras.
A direção das agências reguladoras se estabelece por meio de um regime de colegiado
denominado pela norma do art. 4º, da Lei nº 9.986/00 de conselho diretor ou diretoria: “As

32

agências serão dirigidas em regime de colegiado, por um Conselho Diretor ou Diretoria
composta por Conselheiros ou Diretores, sendo um deles o seu Presidente ou o Diretor-Geral
ou o Diretor-Presidente”.
A Lei nº 9.986/00 não fixou a quantidade de membros conselheiros ou diretores, o que
passou a ser especificado pela lei criadora de cada agência reguladora.
Os dirigentes das agências reguladoras brasileiras são nomeados pelo Presidente da
República, após aprovação do Senado Federal e exercem mandatos fixos, preservando o
caráter técnico e de continuidade da direção das agências reguladoras, conforme norma do art.
5º24 da Lei nº 9.986/00.
Dessa forma, a duração dos mandatos dos dirigentes irá depender do que a lei de
criação da agência reguladora determinar.
A não coincidência dos mandatos dos dirigentes das agências reguladoras veda que
todos os dirigentes sejam nomeados ao mesmo tempo e que também deixem seus cargos
simultaneamente, por consectário, garante-se a estabilidade e a consolidação dessas agências e
se afasta mais uma vez a forte ingerência política, consoante previsto na norma do artigo 7º da
Lei nº 9.986/00: “A lei de criação de cada Agência disporá sobre a forma da não-coincidência
de mandato”.
Outra norma relevante, que reforça ainda mais a autonomia das agências reguladoras,
é a vedação de livre exoneração de seus dirigentes, por conseguinte só poderão perder seus
cargos em caso de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo
administrativo disciplinar, conforme norma do art. 9º e seu parágrafo único, da Lei nº
9.986/00: “Os Conselheiros e os Diretores somente perderão o mandato em caso de renúncia,
de condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar.
Parágrafo único. A lei de criação da Agência poderá prever outras condições para a perda do
mandato”.
A ressalva no parágrafo único do artigo supracitado, que prevê a possibilidade da lei
de criação prever outras hipóteses para a perda do mandato, ensejou a previsão em
24

Art. 5º da lei nº 9.986/00: “O Presidente ou o Diretor-Geral ou o Diretor-Presidente (CD I) e os demais
membros do Conselho Diretor ou da Diretoria (CD II) serão brasileiros, de reputação ilibada, formação
universitária e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados, devendo
ser escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos
termos da alínea f do inciso III do art. 52 da Constituição Federal. Parágrafo único. O Presidente ou o DiretorGeral ou o Diretor-Presidente será nomeado pelo Presidente da República dentre os integrantes do Conselho
Diretor ou da Diretoria, respectivamente, e investido na função pelo prazo fixado no ato de nomeação”.
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determinadas leis criadoras desses entes de uma exoneração imotivada de diretores nos
quatros meses iniciais do mandato como, por exemplo: o art. 12 da Lei nº 9782/99 – Agência
Nacional de Vigilância Sanitária; art. 8º da Lei nº 9.961/00 – Agência Nacional de Saúde
Suplementar, etc.; apesar dessa ressalva, não deixa de ser um avanço considerável no direito
brasileiro, pois os dirigentes das autarquias comuns podem ser afastados imotivadamente e a
qualquer tempo pelo Chefe do Executivo.
A norma inserta no artigo 8°, da Lei nº 9.986/200025 prevê o instituto da quarentena
após o término do mandato dos dirigentes das agências reguladoras, que não poderão assumir
cargos em empresas do setor regulado pela agência da qual faziam parte.
O período da quarentena é de quatro meses ou outro prazo que venha a ser estipulado
pela lei criadora da agência, por ser regra especial, as leis que criarem novas agências podem
estabelecer prazo superior a quatro meses, por exemplo, a norma do art. 14, da Lei nº
9.478/9726 prevê a vinculação de doze meses de quarentena para seus dirigentes.
Durante o impedimento, o ex-diretor continuará prestando serviço mediante
remuneração equivalente à do cargo de direção que exercia. E caso transgrida o impedimento
da quarentena incorrera na prática de advocacia administrativa.
Todas essas normas supracitadas visam garantir uma maior autonomia dos dirigentes
das agências reguladoras no desempenho de suas atribuições de direção se comparadas com as
autarquias comuns que se submetem a um controle politico, que consistente na livre
nomeação e exoneração de seus dirigentes.

25

Art. 8º da Lei nº 9.986/00: “O ex-dirigente fica impedido para o exercício de atividades ou de prestar qualquer
serviço no setor regulado pela respectiva agência, por um período de quatro meses, contados da exoneração ou
do término do seu mandato. (...) § 2º Durante o impedimento, o ex-dirigente ficará vinculado à agência, fazendo
jus a remuneração compensatória equivalente à do cargo de direção que exerceu e aos benefícios a ele
inerentes”.
26
Art. 14 da lei nº 9.478/97: “Terminado o mandato, ou uma vez exonerado do cargo, o ex-Diretor da ANP
ficará impedido, por um período de 12 (doze) meses, contado da data de sua exoneração, de prestar, direta ou
indiretamente, qualquer tipo de serviço a empresa integrante das indústrias do petróleo e dos biocombustíveis ou
de distribuição. § 1° Durante o impedimento, o ex-Diretor que não tiver sido exonerado nos termos do art. 12
poderá continuar prestando serviço à ANP, ou a qualquer órgão da Administração Direta da União, mediante
remuneração equivalente à do cargo de direção que exerceu. § 2° Incorre na prática de advocacia administrativa,
sujeitando-se às penas da lei, o ex-Diretor que violar o impedimento previsto neste artigo”.
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2.7 REGIME DE PESSOAL

Inicialmente, a Lei nº 9.986/00 estabeleceu em seus artigos 1º e 2º que as agências
reguladoras teriam suas relações de trabalho regidas pela CLT, sob o regime de direito
privado.
No entanto, as normas previstas no art. 1º e 2º da Lei nº 9.986/2000 tiveram sua
constitucionalidade questionada na ADI 2310, a qual suspendeu a eficácia desses dispositivos
em sede de medida cautelar até o julgamento final daquela ação direta.
A Medida Provisória nº 155, que foi convertida na Lei nº. 10.871/04 e criou as
carreiras nas agências reguladoras, revogou os dispositivos 1º e 2º da Lei nº. 9.986/00 e
vinculou seus servidores ao regime estatutário, por conseguinte, a ADI nº 2310, acabou sendo
extinta por perda do seu objeto, a questão foi novamente suscitada no STF, através da ADI nº
3678, que aguarda julgamento.
Coadunamos com o estabelecimento do regime estatutário para os servidores das
agências reguladoras, visto que as múltiplas funções regulatórias exercidas por aquelas
exigem que servidores dessas autarquias especiais detenham maiores garantias institucionais,
como acontece na função fiscalizatória, a qual exige o efetivo exercício do poder de policia.

2.8 REGIME DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A Lei nº 9.472/97 foi editada para disciplinar a Agência Nacional de
Telecomunicações – ANATEL e dispôs que esta agência reguladora não se submete somente
ao regime de licitações e contratos da Lei nº 8.666/93, mas também ao procedimento próprio
criado pela aludida lei, conforme dispõe a norma do art. 89: “A licitação será disciplinada pela
Agência, observados os princípios constitucionais, as disposições desta Lei e, especialmente
(...)”.
Além disso, a ANATEL estabeleceu nas normas dos artigos 54 e 55 da Lei nº
9.472/97: “A contratação de obras e serviços de engenharia civil está sujeita ao procedimento
das licitações previsto em lei geral para a Administração Pública. Parágrafo único. Para os
casos não previstos no caput, a Agência poderá utilizar procedimentos próprios de
contratação, nas modalidades de consulta e pregão”.
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Ocorre que, apesar dessa lei restringir-se à ANATEL, ela ampliou a regra de
modalidades próprias de licitação a todas as Agências Reguladoras, esta extensão ficou a
cargo da norma do art. 37 da Lei nº 9.986/2000: “A aquisição de bens e a contratação de
serviços pelas Agências Reguladoras poderá se dar nas modalidades de consulta e pregão,
observado o disposto nos artigos 55 a 58 da Lei nº 9.472, de 1997, e nos termos de
regulamento próprio”.
Essa disposição da lei de criação da Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL viola o artigo 22, inciso XXVII da Constituição da República Federativa do Brasil,
27

que compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de licitação e contratação,

em todas as modalidades, para as administrações públicas direta e indireta e artigo 22, § 8º da
Lei nº 8.666/93, 28 que veda a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação
entre elas.
O pregão encontra-se, hoje, regulado pela Lei nº 10.520/02, tendo aplicabilidade para
todos os entes da federação, ao passo que a consulta ainda não foi disciplinada em lei.
Ocorre que o artigo 37 e os artigos 54 a 58 da Lei nº 9.472/97 foram levados à
apreciação do Supremo Tribunal Federal na ADI 1.668 – DF, em sede de liminar, o pleno do
Supremo Tribunal Federal decidiu pela manutenção da eficácia dos dispositivos até o
julgamento de mérito, desse modo, as compras de bens e as contratações de serviços pelas
agências reguladoras podem ser realizadas através das modalidades licitatórias peculiares,
como a consulta.
Nesse sentido, a Lei nº 9.478/97, que cria a Agência Nacional do Petróleo – ANP,
também prevê na norma inserida no § 2º do artigo 23,29 nova hipótese de dispensa de
licitação, a qual afastou mais uma vez a aplicação da norma geral sobre licitações e contratos
da Administração Pública contida na Lei nº 8.666/93.
27

Art. 22 da CRFB: “Compete privativamente à União legislar sobre: (...) XXVII - normas gerais de licitação e
contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas
e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III”;
28
Art. 22 da lei 8.666/93: “São modalidades de licitação: I - concorrência; II - tomada de preços; III - convite; IV
- concurso; V - leilão. (...)§ 8º É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou a combinação das
referidas neste artigo”.
29
Art. 23 da Lei nº 9.478/97: “As atividades de exploração, desenvolvimento e produção de petróleo e de gás
natural serão exercidas mediante contratos de concessão, precedidos de licitação, na forma estabelecida nesta
Lei. § 1º A ANP definirá os blocos a serem objeto de contratos de concessão. § 2º A ANP poderá outorgar
diretamente ao titular de direito de lavra ou de autorização de pesquisa de depósito de carvão mineral concessão
para o aproveitamento do gás metano que ocorra associado a esse depósito, dispensada a licitação prevista no
caput deste artigo”.
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Quanto aos contratos celebrados pela Agência Nacional do Petróleo, a norma do art.
67 estabelece que "os contratos celebrados pela Petrobrás, para aquisição de bens e serviços,
serão precedidos de procedimento licitatório simplificado, a ser definido em decreto do
Presidente da República", em flagrante violação ao disposto no art. 37, XXI, CRFB.
Os contratos celebrados entre agências reguladoras e os particulares são contratos
administrativos e como tais devem respeitar as normas previstas na norma geral sobre
licitações e contratos da Administração Pública, Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/02 já que essas
autarquias especiais devem ser inserir no sistema constitucional e legal vigente, como
analisaremos no próximo capítulo.

2.9 COMPETÊNCIAS DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

As agências reguladoras possuem várias competências de cunho normativo,
administrativo e composição de conflitos atinentes aos setores regulados, que até então não
tinham sido atribuídas, concomitantemente, a nenhum outro ente da Administração Pública.
As agências reguladoras exercem funções típicas dos três poderes, por isso é
necessário a delimitação do campo de atuação destas funções, senão resultaria na criação de
um quarto poder, como acredita parte da doutrina italiana, segundo relata Alexandre Santos de
Aragão: (2006, p. 251) “a riqueza da doutrina italiana faz com que haja uma enorme
quantidade de correntes acerca das entidades administrativas independentes. Uma primeira e
grande diferença de perspectiva é dada por aqueles que as vêem como um quarto poder (...)”.
Desse modo, os autores que se dedicam ao estudo das agências reguladoras criticam a
competência regulatória desses entes por violação aos princípios da legalidade e da separação
dos poderes.
Embora não seja objeto dessa pesquisa, entre as múltiplas competências conferidas às
agências reguladoras, podemos citar a competência julgadora e a fiscalizatória, que não são
menos polêmicas.
Há leis que dispõem acerca da possibilidade das agências reguladoras decidirem,
administrativamente, eventuais conflitos entre os diversos agentes reguladores, entre esses
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agentes e os usuários ou com o Poder Público, conforme de depreende dos artigos 7º e 23,
XV, da Lei nº 8.987/95, artigo 3º, V, da Lei nº 9.427/96, e artigo 18 da Lei nº 9.478/97.
O nosso ordenamento jurídico adotou um sistema de jurisdição una, conforme norma
do artigo 5º, inciso XXXV, – “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito”.
Com efeito, as agências reguladoras dispõem de função regulatória judicante de poder
solucionar as controvérsias administrativamente, mas não terão caráter de definitividade, ou
seja, não farão coisa jugada, porque no Brasil não adotamos o contencioso administrativo.
A função julgadora das agências distingue-se da atividade jurisdicional exercida pelo
Poder Judiciário, esta é voltada para o passado quando aquela é prospectiva, ou seja, deverá
analisar as consequências e as repercussões de suas decisões entre os agentes envolvidos e o
mercado econômico. Na verdade, objetiva a realização de políticas públicas, cuja
implementação lhe cabe, enfim, não busca a solução do conflito no caso concreto, mas a
solução de futuros conflitos que possam ser refletidos nos setores em questão.
Ressalte-se, porém, não é compreensível se admitir que a própria agência reguladora
decida um conflito entre ela própria e os agentes regulados, pois lhe faltaria imparcialidade.
Outra questão polêmica é a utilização da arbitragem pelas agências reguladoras.
Parcela da doutrina admite a utilização de arbitragem pelas agências reguladoras para solução
de conflitos com os agentes regulados. Alexandre Santos de Aragão (2006, p. 319) entende
pela possibilidade de utilização do juízo arbitral pelas agências reguladoras.
Há autorização legal da adoção da arbitragem no caso das agências de serviços
públicos, conforme norma do inciso XV do art. 23 da Lei nº 8.987/95, que prevê como
cláusula obrigatória dos contratos de concessão o estabelecimento do “modo amigável de
solução de divergências contratuais”.
Entendemos que o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário impede que se
imponha a obrigação de alguém utilizar a arbitragem, logo não poderia a lei exigir a obrigação
de submissão à arbitragem.
Por outro lado, devido à natureza dos direitos e interesses públicos envolvidos na
atuação das agências reguladores também impediria a utilização de tal meio para solução de
conflitos.
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As leis instituidoras das agências reguladoras também preveem competências
fiscalizatórias sobre os agentes econômicos dos setores regulados, a fim de assegurar sua
correta execução.
A função administrativa desempenhada pelos entes regulatórios no exercício do poder
de polícia estatal se assemelha as atribuições dos órgãos da administração pública em geral,
especialmente, daqueles que lidam com a econômica, o meio ambiente ou o urbanismo.
Acerca da atividade fiscalizatória, Alexandre Santos de Aragão (2006, p. 317)
demonstra que ela pode variar conforme a atuação da agência reguladora:
O fundamento da atividade fiscalizatória poderá, no entanto, variar, segundo a agência
seja (a) reguladora de serviço público, caso em que será um dever inerente ao poder
concedente, (b) reguladora da exploração privada de monopólio ou bem público,
quando o fundamento da fiscalização é contratual, ou (c) reguladora de atividade
econômica privada, em que a natureza da fiscalização oriunda do poder de polícia
exercido pela agência, poder de policia.

A Lei nº 10.871/04, que dispõe sobre a criação de carreiras e organização de cargos
efetivos das agências reguladoras, preceitua em seu art. 3º, parágrafo único as formas de
exercício do poder de policia que podem ser efetivados por essas agências:
Art.3º São atribuições comuns dos cargos referidos nos incisos I a XVI, XIX e XX do
art. 1º desta Lei: (...) Parágrafo único. No exercício das atribuições de natureza fiscal
ou decorrentes do poder de polícia, são asseguradas aos ocupantes dos cargos
referidos nos incisos I a XVI, XIX e XX do art. 1º desta Lei as prerrogativas de
promover a interdição de estabelecimentos, instalações ou equipamentos, assim como
a apreensão de bens ou produtos, e de requisitar, quando necessário, o auxílio de força
policial federal ou estadual, em caso de desacato ou embaraço ao exercício de suas
funções.

Decorrência da competência de fiscalizar é a imposição de sanção, a qual pode ser
aplicada a partir da constatação de algum desrespeito aos limites ou deveres impostos aos
agentes econômicos regulados.
Ainda se externa a função administrativa através de atos de anuência de ingressos no
mercado ou de contratos administrativos de concessões ou permissões de serviços públicos,
de uso de bens públicos ou do exercício de atividades econômicas relacionadas a bens ou
serviços públicos.
De todas as funções das agências reguladoras a competência normativa é a mais
polêmica do seu regime jurídico especial.
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As legislações que criaram essas autarquias especiais admitiram que tais entes
regulassem o setor por atos normativos, definindo o seu conteúdo, de acordo com seu
conhecimento técnico.
Exemplos de competências normativas: a lei criadora da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - ANVISA prevê entre suas competências, artigo 7º, inciso III, a de
"estabelecer normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de
vigilância sanitária". A lei criadora da Agência Nacional de Águas - ANA, art. 4º, inciso II,
que compete a tal agência "disciplinar, em caráter normativo, a implementação, a
operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos
Hídricos”.
As agências reguladoras vêm editando amplamente uma série de normas, revestidas de
critérios e especificidades técnicas atinentes aos respectivos setores regulados. O problema é
que algumas agências reguladoras, na prática, procuraram alargar os limites de suas
competências normativas.
Esta prática é amplamente discutida na doutrina nacional em virtude do princípio da
legalidade e de não haver previsão expressa no nosso texto constitucional de outorga de
competências normativas para tais agências, mas apenas nas leis instituidoras dessas
entidades.
Essa legislação que confere esse poder normativo às agências reguladoras estabelece
parâmetros que devem ser observados pelas agências reguladoras, mas não se confunde com a
delegação com parâmetros ou delegação “standards” do direito norte-americano, como
verificaremos no capítulo subsequente.
Quando a agência reguladora cria atos normativos que não foram previstos
expressamente na lei estaria tal ente violando o principio da legalidade? Os administrativistas
se dividem: José dos Santos Carvalho Filho (2008, p. 65), Alexandre Santos de Aragão (2006,
p. 424) e Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2003, p. 170) concordam com a possibilidade de
agências reguladoras baixarem normas regulatórias no setor regulado, com fundamento na
deslegalização ou deslegificação.
Por sua vez, Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p. 160) e Maria Sylvia Zanella
Di Pietro (2004, p. 407) não admitem a atribuição de competência normativa as agências
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reguladoras, por violação direta do principio da legalidade, visto que os direitos e obrigações
do setor regulado seriam fixados por atos normativos das agências reguladoras.
Por mais que sejam respeitadas as opiniões quanto à possibilidade de edição de
normas, destarte, diante das várias previsões legais e da realidade fática que nos rodeia
devemos estudar e analisar a extensão da competência normativa das agências reguladoras a
fim de traçar limites principiológicos como forma de controle das sobreditas normas
emanadas por estes entes, o que será objeto dos próximos capítulos.
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3 A COMPETÊNCIA NORMATIVA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

3.1 BASES CONSTITUCIONAIS DA COMPETÊNCIA NORMATIVA DAS
AGÊNCIAS REGULADORAS.

Como podemos perceber até agora, a passagem do estado de direito para o estado
regulador multiplicou a atividade normativa estatal, principalmente os poderes regulamentares
do poder executivo.
Com a adoção de um modelo de estado regulador, a Constituição da República
Federativa do Brasil estabeleceu os objetivos e princípios a serem perseguidos pelo Estado,
impedindo assim que o mercado se autorregule.
Como já foi demonstrado, um dos fundamentos constitucionais referente à atividade
regulatória do Estado está contido no artigo 174, da CRFB, porém, como bem ressalta José
Afonso da Silva (2002, p. 782), a intervenção por via de regulamentação do Estado surge num
quadro considerado de anormalidade pela Constituição da República, quando inexiste a livre
concorrência ou para tentar restabelecê-la.
Logo, ante a necessidade de regulação econômica para a obtenção de normalidade dos
setores regulados e por causa das várias privatizações ou desestatizações realizadas, então
surgem no cenário brasileiro as agências reguladoras como principal suporte desse novo
modelo de intervenção, sendo-lhes atribuídas várias competências regulatórias conjuntamente.
É de suma relevância apontar que a atividade normativa das agências reguladoras é
apenas uma das dimensões da competência reguladora que fora atribuída a tais entes.
Destarte, faremos um corte epistemológico quanto à competência reguladora das
agências, visto que o nosso objeto de estudo se reporta apenas à competência normativa de
tais entidades e seus limites principiológicos no ordenamento jurídico brasileiro.
Como foi explicitado acima, há grande dissenso na doutrina quanto a fonte
constitucional do “poder” normativo das agências reguladoras, por não haver previsão
expressa no nosso texto constitucional de outorga de competências normativas por parte de
tais agências, mas tão-somente nas leis instituidoras dessas entidades.
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Destarte, o que se denominou de “poder regulador” ou “poder normativo”, na verdade,
são competências normativas recebidas por determinados órgãos ou agências, voltados à
realização do interesse público e devem conformar-se com a nossa lei maior - a Constituição
da República.
Egon Bockmann (2011, p. 141) aponta que o “poder regulador” atribuído às agências é
na verdade competência normativa atribuída pela lei:
Por isso que se fala em competência normativa. A competência é uma realidade
normativa atribuída pela lei – a qual, ao mesmo tempo em que outorga a capacidade
da prática de determinados atos à Administração, estabelece lindes estreitos à sua
própria compreensão e exercício. Na definição de Afonso Rodrigues Queiró, a
competência é o “complexo de poderes-deveres jurídicos públicos que uma norma de
direito administrativo confere ao Estado ou a um ente público menor e a distribui
pelos seus vários órgãos”.

Entendemos que o termo mais coerente com o nosso sistema constitucional é
“competência” e não “poder”, visto que o vocábulo competência já revela fator limitador da
extensão do poder normativo das agências reguladoras30.
O ponto mais polêmico acerca da constitucionalidade da produção normativa das
agências reguladoras consiste nos limites de atuação da competência normativa desses entes e
em que medida eles se coadunam com o ordenamento jurídico brasileiro.
Procuraremos

nessa

pesquisa

apontar

os

limites

constitucionais,

legais

e

principiológicos da competência normativa das agências reguladoras como forma de ajudar o
intérprete do direito a ter um norte no caminho do controle dos atos normativos emitidos por
essas autarquias especiais.
O primeiro limite no Estado Democrático de Direito é, sem dúvida, a Constituição
Federal, por ser a mais elevada posição de barreira aos poderes constituídos. Destarte,
reportar-nos-emos ao resguardo da supremacia da Constituição como baluarte do nosso
sistema legal, como bem pondera Marcelo Figueiredo (2005, p.102):

30

Reforçando esse entendimento Marcos Juruena Villela Souto (2011, p. 100): “Primeiramente, ela está
diretamente ligada ao principio federativo; o regulador, salvo delegação, atua no âmbito da competência da
entidade federada que o criou e não em todas as esferas em que o tema sob regulação se apresente; por exemplo,
a ANP não pode regular os serviços de distribuição de gás canalizado, porque se inserem na competência
estadual”.
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Em relação a produção normativa infraconstitucional, parece não haver dúvida, ao
menos no Brasil, de que esta somente pode ser produzida nos limites e competências
constitucionais. Até porque, como bem anota Comparato, “até o povo soberano sofre
limites no exercício de seus poderes. Se o povo ou, a fortiori, os seus representantes
pudessem alterar uma norma constitucional ao seu alvedrio, o Estado de Direito seria
mera ficção”. Assim, também a produção do direito ou das normas jurídicas deve
sofrer os limites do ordenamento, que tem na Constituição a mais elevada posição de
barreira aos poderes constituídos.

Hodiernamente, somente através de uma filtragem constitucional é que podemos
aplicar os institutos jurídicos, independentemente, do ramo que ele faça parte, assim sendo,
partiremos do pressuposto que não se concebe órgãos autônomos fora da Constituição
Federal.
No exercício da função regulatória, todas as agências reguladoras possuem poder
normativo e não apenas aquelas previstas na Constituição Federal de 1988, como a Agência
Nacional do Petróleo – ANP e a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL,
conforme já demonstramos a alusão constitucional a um “órgão regulador” prevista nas
normas dos art. 21, XI, e art. 177, § 2º, II, não exclui a existência de outros órgãos
reguladores31.
As agências reguladoras são autarquias especiais, não se trata de um quarto poder ou
de um ente novo no direito brasileiro, por tal motivo somente podem receber as competências
normativas permitidas, expressa ou implicitamente, pelo regime constitucional brasileiro.
Nesse sentido, Laís Calil (2006, p. 141/142):

31

Nesse sentido, Marcos Juruena Villela Souto (2011, p. 97) assevera que todas as agências reguladoras detêm
poder normativo e não apenas a ANP e a ANATEL: “A previsão constitucional de um órgão regulador para
telecomunicações e para o petróleo não significa que só estes teriam capacidade para editarem atos de efeitos
externos, O que estes dispositivos fizeram foi afastar uma discricionariedade legislativa para criar ou não um
agente regulador, discricionariedade esta que existe para os demais setores, nestes, onde existia um monopólio,
se impôs a existência de um regulador para reduzir os malefícios e riscos de uma posição dominante. Nos demais
segmentos demarcado, cabe ao legislador identificar, por provocação do Executivo, onde existem falhas de
mercado que justifiquem a criação de um agente regulador, com poderes para a prática de intervenção do Estado
na economia”.
Em sentido contrário Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2004, p. 407): “As duas únicas agências que estão previstas
na Constituição são a ANATEL e ANP, com referência à expressão órgão regulador contida nos artigos 21, XI e
177, § 2º, III. As demais não têm previsão constitucional, o que significa que a delegação está sendo feita pela lei
instituidora da agência. Por isso, a função normativa que exercem não podem ser sob pena de
inconstitucionalidade, ser maior do que a exercida por qualquer outro órgão administrativo ou entidade da
Administração Indireta. Elas nem podem regular matéria não disciplinada em lei, porque os regulamentos
autônomos não têm fundamento constitucional no direito brasileiro, nem podem regulamentar leis, porque essa
competência é privativa do Chefe do Poder Executivo e, se pudesse der delegada, essa delegação teria que ser
feita pela autoridade que detém o poder regulamentar e não o legislador”.
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Ora, a própria CRFB/88 já definiu órgãos dotados de considerável margem de
autonomia em face da tripartição de Poderes: O Ministério Público e o Tribunal de
Contas, que, a rigor, não se integram na estrutura de nenhum dos três Poderes, tanto
do ponto de vista estrutural, quanto do ponto de vista de suas competências.
Evidencia-se que a própria Constituição já tratou de determinar a criação de órgãos
autônomos, estabelecendo sua estrutura independente e suas competências
diferenciadas em face da tripartição das funções estatais. A conclusão é, pois, forçosa:
os órgãos disciplinados infraconstitucionalmente devem inserir-se no âmbito dos
Poderes constitucionalmente partilhados.

Certamente, as

agências reguladoras

criadas

e instituídas pela legislação

infraconstitucional devem inserir-se no âmbito dos poderes previsto no nosso texto
constitucional, onde encontraremos as bases e os limites do modelo regulatório e das agências
reguladoras no nosso sistema legal.
Nesse sentido, Marçal Justen Filho leciona (2002, p. 504):
A questão fundamental reside não em apontar defeitos ou carências na produção
legislativa segundo o modelo consagrado constitucionalmente. Antes de qualquer
ponderação dessa ordem, é imperioso questionar a possibilidade de reservar parcelas
de competência normativa substancial para entidades com a configuração de agências.
Logo, a avaliação acerca da competência normativa das agências reguladoras deve
iniciar a partir do exame da disciplina constitucional sobre a matéria.

As Emendas Constitucionais nº. 8 e 9, ambas de 1995 não criaram entidades ou regime
suis generis, deslocadas do regime de tripartição dos poderes, uma vez que a Constituição da
República Federativa do Brasil conferiu a competência de editar leis ao Legislativo, enquanto
competindo às agências reguladoras tão-somente editar normas complementares para regular
o setor especifico para o qual foram criadas.
Desse modo, não há como se justificar diante da ordem constitucional brasileiro que as
agências reguladoras configurariam um quarto poder, visto que são pessoas jurídicas de
direito público e como tais deveriam estar inseridas nos poderes constitucionalmente
constituídos32.
A separação de poderes e a legalidade formam a segunda posição de barreira aos
poderes constituídos, visto que juntas permitem o controle reciproco entre a tripartição de
funções dos poderes estatais e evitam a concentração e o abuso de poder.
32

Nas lições de Marcelo Figueiredo (2005, p. 292): “Desse modo, evidentemente que o próprio ordenamento
jurídico é o primeiro e o ultimo limite a qualquer “poder normativo”. Qualquer ato que pretenda o qualificativo
“jurídico”, deve encontrar o seu apoio e fundamento na ordem jurídica a que pertença. Não há de ser diversa a
situação relativa às agências ou órgãos reguladores. A nosso juízo, esses entes emitem atos jurídicos de categoria
secundária, vinculados às finalidades para os quais foram dirigidos, e são controlados por todos os poderes da
Republica, Executivo, Legislativo e Judiciário”.
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A doutrina costuma fazer distinção entre a competência legislativa que se configura
como o poder de produzir normas jurídicas primárias e abstratas, enquanto a competência
normativa consiste no poder de produzir normas de conduta intersubjetiva.
Está distinção é desnecessária segundo Marçal Justen Filho, (2002, p. 487), porque “a
expressão competência normativa apenas pode ser utilizada acompanhada da advertência de
que se refere a um gênero de competências estatais, relacionadas à produção de atos
destinados a gerar normas jurídicas”.
Desse modo, a competência legislativa é uma modalidade de competência normativa,
sendo a lei, por exemplo, expressão dela, todavia não é a única, pois podemos citar o
regulamento, a sentença e o próprio contrato como manifestações dessa competência também.
A visão tradicional de que a sentença, o contrato e o regulamento são produtos de uma
atividade de cunho silogístico, em que a lei sempre ocupava a posição de premissa maior deve
ser revista.
A crise da distinção ente fontes normativas atingiu, principalmente, a dimensão da
hierarquia normativa, assevera Marçal Justen Filho (2002, p. 489) que “a afirmação de que
todas as demais manifestações de competência normativa eram secundárias e acessórias em
face da lei, perdeu seu cunho de verdade inquestionável”.
A evolução do Estado e a criação de novos direitos de cunho transindividuais tornaram
as distinções imprecisas. O instrumento contratual na seara trabalhista e do consumidor
passaram a gerar normas gerais e abstratas. Algumas sentenças passaram a ter efeitos erga
omnes, o mandado de injunção ganhou efeito concretista geral e os regulamentos passaram a
disciplinar situações concretas indeterminadas.
A complexidade da sociedade capitalista atual e as reformas do Estado cuidaram de
tornar mais vulnerável as fronteiras entre o público e o privado. Tornou-se cada vez mais
difícil diferenciar as esferas de atuação reservadas ao Estado e aos particulares. Marçal Justen
Filho (2002, p. 490) comenta que: “a evidente aproximação entre as órbitas pública e privada
gerou efeitos no tocante aos atos pelos quais se manifestavam as respectivas atuações.
Tornou-se duvidosa a própria diferenciação no tocante às competências normativas”.
A Constituição Federal de 1988 deixou evidente a preponderância da lei, contudo não
aboliu a competência normativa do poder executivo. Todavia, é inquestionável a dificuldade
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de determinar a órbita da competência legiferante e o que esta abrangido pelo regulamento
executivo na atualidade.
A competência discricionária tem sido reconhecida para o desempenho de variada
margem de atuação normativa da administração Pública, pelo que podemos citar, por
exemplo, a competência discricionária ampla para dispor sobre posturas urbanísticas, a
disciplina da politica monetária e financeira, da atuação das bolsas de valores e empresas
relacionadas ao mercado aberto pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a edição de
regras acerca de práticas econômicas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica –
CADE e etc33.
Em todos os exemplos supracitados evidencia-se o exercício de competências
normativas gerais, que produzem inquestionável inovação na disciplina constante das leis
reguladoras, contudo, esta atuação normativa desses entes não configura competência
normativa autônoma a relação à lei, mas prosseguimento de regulação instituída por lei, como
assevera Marçal Justen Filho (2002, p. 517) “O administrador deverá dar prosseguimento ao
espirito da lei, tal como o legislador atua em relação ao espirito da Constituição”.
Na sociedade hodierna, pluralista e policêntrica, temos que reconhecer a extensão das
competências normativas atribuíveis ao executivo por via de lei, como expressão da
discricionariedade administrativa, a fim de que a produção de normas complementares
possam efetivamente concretizar a lei.
Ora, isso não significa a existência de regulamentos autônomos no direito brasileiro,
mas aplicação e interpretação do que se coaduna com nossa ordem constitucional, legal e
principiológica do nosso sistema, ao contrário dos exemplos no direito alienígena como os
regulamentos franceses, que podem inclusive contrariar a lei; e os regulamentos italianos, que
surgem através da deslegalização, ambos não se enquadram no nosso sistema jurídico.

33

Assevera Andreas J. Krell (2004, p. 4): “Somente após muitos anos de debate político e justeórico, a
discricionariedade passou a ser aceita como verdadeira necessidade para habilitar a Administração Pública a agir
com mais eficiência na organização dos serviços públicos e no atendimento das múltiplas demandas e
reivindicações das sociedades industrializadas. Ficou evidente que, perante a dinâmica do mundo moderno, onde
sempre vêm surgindo situações novas e imprevistas, que exigem uma atuação célere e eficaz da Administração,
o legislador está impossibilitado de regulamentar todos os possíveis casos de modo antecipado e em detalhes. Já
no fim do século XVII, John Locke tinha afirmado que “muitas questões há que a lei não pode em absoluto
prover e que devem ser deixadas à discrição daquele que tenha nas mãos o poder executivo, para serem por ele
reguladas, conforme o exijam o bem e a vantagem do público”.
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Marçal Justen Filho (2002, p. 510) aponta que o cerne da questão não reside sobre a
admissibilidade de regulamentos autônomos no nosso ordenamento, mas na determinação da
competência normativa atribuída à Administração Pública.
Não há muito cabimento em discutir a existência ou não de regulamentos autônomos
no Direito brasileiro. Muito mais proveitoso é investigar a amplitude normativa
reconhecível aos regulamentos. Em ultima analise, a controvérsia versa sobre a
aptidão dos regulamentos para inovar a ordem jurídica.

A questão dos regulamentos inovadores envolve a complementação da disciplina
normativa editada por lei, portanto uma determinação contra legem contida num regulamento
é invalida em nosso ordenamento jurídico.
A norma inserida no artigo 84, inciso IV, in fine, Constituição Federal de 198834 que
remete ao poder do Presidente da República de expedir normas regulamentares de eficácia
externa, a expressão “para sua fiel execução” deve ser realizada uma interpretação sistemática
teleológica e não restritiva literalmente.
Nesse sentido, Marçal Justen Filho enfatiza em suas ponderações (2002, p. 510):
Não se pode adotar interpretação literal restritiva, como querem alguns, que invocam a
expressão “fiel execução” como fundamento para a tese de que o regulamento poderia
apenas traduzir a vontade contida na lei. Não se interpreta a Constituição através de
mera tradução das palavras. Ou seja, a norma do art. 84, inc. IV, da CRFB não
significa, de modo necessário, a exclusão da possibilidade de ampla competência
normativa para complementação da lei. A “fiel execução” pode ser interpretada como
aquela assegurada a realização da finalidade buscada pelo Direito, mesmo que isso
não signifique a mera repetição dos termos da regulação legislativa. Assegurar a fiel
execução da lei propicia, por isso, a adoção de determinações que, respeitando o
espirito ou a finalidade da lei, configurem inovação à disciplina por ela adotada.

Nesse sentido, no julgamento de medida liminar na ADI nº. 561-8, o Ministro do
Supremo Tribunal Federal, Celso de Melo ponderou que:
É preciso ter presente que, não obstante a função regulamentar efetivamente sofra os
condicionamentos normativos impostos, de modo imediato, pela lei, o Poder
Executivo, ao desempenhar concretamente a sua competência regulamentar, não se
reduz à condição de mero órgão de reprodução do conteúdo material do ato legislativo
a que se vincula.

34

Art. 84 da CRFB: “Compete privativamente ao Presidente da República: (...) IV - sancionar, promulgar e fazer
publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; (...) 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”;
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Os principais fundamentos da extensão inovadora produzível pela competência
normativa das agências reguladoras, dos quais diverge a doutrina, são o da atribuição
constitucional ou legal de competência própria da Administração Pública e o do poder
discricionário.
O primeiro fundamento utilizado pelos doutrinadores é a delegação legislativa,
deveras não podemos concordar com tal posicionamento, porque, conforme preceitua a norma
do art. 68, da CRFB o destinatário da delegação é o presidente da república a propósito de
questões especificas e determinadas, ou seja, não seria possível a delegação para outros
órgãos ou entes.
Como já foi demonstrado, a hipótese de se atribuir, por meio de delegação legislativa,
competência não prevista constitucionalmente às agências reguladoras editarem normas
primárias seria inconstitucional, porque não só violaria o princípio da legalidade como a
própria Constituição. Defender o contrário só pleiteando uma significativa reforma
constitucional.
Apesar da flagrante inconstitucionalidade, não são raros os abusos de competências
constitucionais, ora praticado pelo executivo como: criação de agências reguladoras por meio
de medidas provisórias, ora praticado pelo legislativo: prorrogação sucessiva do prazo
previsto no art. 25 do ADCT, que a partir de 180 dias da promulgação da Constituição de
1988, declarou revogados todos os dispositivos legais que atribuam ou deleguem a órgão do
poder executivo competência assinalada pela Constituição ao congresso nacional.
Logo, devemos afastar o fundamento da competência normativa das agências
reguladoras com fulcro na delegação legislativa, pois tal justificativa não se coaduna com o
nosso sistema constitucional.
Os regulamentos autônomos e a delegação legislativa violam o princípio da separação
dos poderes, porque ensejam a acumulação e a delegação de poderes estatais, como bem anota
Leila Cuéllar (2000, p. 31), o princípio da separação de poderes possui certas caraterísticas
que lhes são essenciais, quais sejam: a inacumulabilidade, a especialização funcional, a
independência, a harmonia e a indelegabilidade.
Em que pese as agências reguladoras americanas terem servido de paradigma para a
criação das agências brasileiras, o fundamento da delegação legislativa prevista no direito
norte-americano, denominado de delegação com parâmetros ou delegação “standards” não
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tem amparo no nosso ordenamento jurídico, conforme analise do art. 25 do ADCT,35 o qual
deixa evidente que a partir da promulgação da Constituição da República o nosso sistema
constitucional não mais admitiria delegações legislativas passadas nem futuras.
O exercício de função legislativa como atividade típica do Poder Legislativo não se
confunde com as demais emanações normativas do Poder Executivo, que em sentido amplo
compõem o nosso objeto de estudo.
Como assevera Clèmerson Merlin Clève (2011, pág. 333):
Como se sabe, a competência reguladora tem na atividade normativa (apenas uma) de
suas dimensões. Os regulamentos (setoriais) baixados pelas agências reguladoras
independentes residem, do mesmo modo que os regulamentos gerais (sentido estrito),
em posição hierárquica inferior a lei, mantendo-se subordinados a esta. É a lei que
define os contornos da competência reguladora e, portanto, da competência normativa
das agências.

Na visão de Marçal Justen Filho (2002, p. 513) uma delegação normativa de cunho
secundário pode ser dada através de competência discricionária, visto que o Poder Legislativo
poderia optar por uma disciplina normativa vinculada ou discricionária, relativamente à
margem de autonomia reconhecida à autoridade pública encarregada da atividade de aplicação
da norma:
A lei poderá optar por disciplina completa e exaustiva, em que todos os pressupostos
de incidência e todos os ângulos do comando normativo estão previamente
determinados, de modo abstrato, através de lei. Quando assim se formaliza a
disciplina legislativa, alude-se à configuração de uma competência vinculada do
aplicador da lei. Mas também se admite que a lei adote disciplina que deixa margem
para maior autonomia do aplicador. Nesses casos, um ou mais dos pressupostos de
incidência da norma ou uma ou mais das determinações mandamentais não estão
disciplinadas de modo exaustivo através da lei, Atribui-se ao aplicador a competência
para identificar os pressupostos ou determinar os comandos normativos para o caso
concreto. Nesse caso, surge para o aplicador da lei uma competência discricionária.

Considera-se que a competência para editar regulamentos não é privativa do
presidente da república, mas distribuída entre as diversas entidades integrantes da
Administração Pública, visto que a redação do art. 84, inc. IV da CRFB não significa uma
reserva constitucional privativa para o presidente da república editar normas gerais de
natureza regulamentar.
35

Art. 25 do ADCT: “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”;
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Como se explica então a permissão de delegação de competência legiferante pela
Constituição Federal de 1988 e a vedação da delegação da competência regulamentar? Marçal
Justen Filho (2002, p. 519/520) assevera que não há resposta para indagação dessa ordem:
A competência legiferante é de titularidade do Poder legislativo – sua delegação
representa uma solução extremamente relevante em face do principio da separação
dos poderes. A competência regulamentar é de competência do Chefe do Executivo e
sua extensão envolve poderes políticos e jurídicos de menor relevo do que a
competência legiferante. Ora, não se justifica que a Constituição permitisse a
delegação de competência legiferante e vedasse a delegação da competência
regulamentar. Se o Poder Legislativo é autorizado a delegar o poder de fazer leis,
porque adotaria solução distinta para o poder regulamentar? Não há resposta para
indagação dessa ordem.

É antiga a máxima de que quem pode o mais, pode o menos, ora se o poder legislativo
pode delegar o poder de fazer leis por que o poder executivo não pode delegar o poder de
regulamentar? Se a Constituição Federal de 1988 permite o mais - delegar o poder de fazer
leis – então a conclusão é a de que permite o menos - delegar o poder de regulamentar leis.
Ressalte-se que esse entendimento não é contraditório em face da interpretação que foi
dada nessa pesquisa a norma do art. 68 da CRFB, porque a competência legiferante versa
sobre a inovação da ordem jurídica, com instauração de direitos e obrigações de cunho
originário. E a delegação imprópria a qual nos reportamos é delegação normativa de cunho
secundário, já que não atribui à autoridade administrativa poderes de natureza primária.
Caso contrário, teríamos que concluir que a delegação de competências
regulamentares para qualquer autoridade que não o Presidente da República seria
inconstitucional, por conseguinte, toda a atividade administrativa seria centralizada na pessoa
de uma autoridade.
Clèmerson Merlin Clève (2011, 301/302) entende que o executivo exerce sua
atividade normativa secundária através dos regulamentos, os quais devem ser vistos em
sentido amplo para se incluir a competência normativa das agências reguladoras, porquanto o
regulamento em sentido estrito é objeto de estudo do Direito Constitucional.
Os regulamentos produzidos pelas agências reguladoras podem ser definidos como
qualquer ato normativo geral e abstrato, o que configuraria a mais ampla atividade de
regulação das referidas agências.
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Nesse sentido, Clèmerson Merlin Clève (2011, p. 301):
Afinal, em outros sistemas jurídicos, o regulamento não é mais do que o ato normativo
baixado pela Administração Publica. Tal não ocorre no Brasil. Regulamento, em
nosso país, visto o conceito no sentido estrito, é apenas o ato normativo secundário
editado pelo Chefe do Executivo. Se o ato promana de qualquer outra autoridade ou
ente (agência reguladora, por exemplo), já não mais corresponde à ideia constitucional
de regulamento, a não ser em sentido lato.

Marçal Justen Filho (2002, p. 519) entende que a competência normativa abstrata das
agências no Direito brasileiro deve ser enquadrada como manifestação da discricionariedade e
não como atribuição constitucional ou legal de competência própria da Administração
Pública:
Seria possível uma agência produzir alguma espécie de norma de abrangência ampla,
abstrata, vinculante de um número indeterminado de pessoas e de condutas? Adota-se
resposta favorável para essa indagação, partindo do pressuposto de que a
discricionariedade não se configura apenas como manifestação de competência para
editar normas concretas e individualizadas, destinadas a regular situação determinada
entre sujeitos específicos. A discricionariedade também pode exteriorizar-se como
fundamento para edição de normas gerais, tal como se passa no tocante ao
regulamento. (grifamos)

Dessa forma, o regulamento amplo denominado pela doutrina supracitada é expressão
da competência discricionária, por isso ele é acessório e secundário em relação à lei.
O enquadramento da competência normativa abstrata das agências reguladoras como
manifestação da discricionariedade feita por Marçal Justen Filho é bastante coerente para
justificar tal competência atribuída às agências reguladora, porque a lei não consegue prever
todas as situações imagináveis em um estado de cunho social e regulador, como no caso
Estado brasileiro, sem limitar o desenvolvimento de setores que estão em constante evolução.
Discricionariedade administrativa para Marçal Justen Filho (2002, p. 518) consiste:
A discricionariedade não consiste – ou melhor, não consiste necessariamente – numa
simples escolha de uma dentre varias escolhas previamente determinada em nível
legislativo. Quando a lei configura a discricionariedade, também pode fazê-lo pela
impossibilidade de selecionar abstrata e antecipadamente todas as alternativas
disponíveis para resolver um certo problema. A discricionariedade pode resultar da
consideração de que a disciplina de uma relação jurídica ou de um setor da realidade
social deve fazer-se segundo critérios técnico-científicos, variando as soluções
inclusive em face do progresso futuro.
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O processo de interpenetração entre o direito e a economia, entre o jurídico e o social,
conduziu à juridicização de tudo, inclusive da discricionariedade administrativa, que por
muito tempo foi excluída da atuação jurisdicional e agora se tornou expressão da competência
normativa das agências reguladoras.
Vladimir da Rocha França, (2011, p. 54) conceituou a essência da discricionariedade
administrativa na atualidade, como sendo um canal de comunicação entre o direito e os
subsistemas cultural, político, econômico:
É através da discricionariedade administrativa que o direito positivo recebe as
demandas sociais, políticas, econômicas e culturais, e viabiliza a oferta de respostas
jurídicas a essas demandas. É por isso que se dá a discricionariedade: para garantir a
agilidade decisória e capacidade de adequação do Estado à complexidade social e às
demandas decorrentes de tal complexidade. Não deixa de ser um canal de
comunicação entre o direito e os subsistemas cultural, político, econômico.

Nesse contexto, entendemos que a discricionariedade administrativa diante do novo
perfil do Estado regulador e da nova hermenêutica constitucional foi redimensionada como
técnica para concretizar não só a lei, mas os princípios e os valores consagrados, explicita ou
implicitamente, no nosso texto constitucional.
A depender do objeto jurídico tutelado, o principio da legalidade pode se manifestar de
duas formas: em sentido estrito em que a competência normativa é completa e exaustiva, por
exemplo: no direito penal e no direito tributário; em sentido amplo, o princípio da legalidade
não exclui o cabimento de atribuição pela própria lei de competências discricionárias para
reconhecimento da solução mais satisfatória e adequada, tomando em vista as circunstancias
do caso concreto, vai depender da escolha do legislador.
Nesse sentido, assevera Marçal Justen Filho (2002, p. 516):
A discricionariedade é a solução jurídica para as limitações e defeitos do processo
legislativo de geração de normas jurídicas. Por isso mesmo, é da essência da
discricionariedade que a autoridade administrativa formule a melhor solução possível,
adote a disciplina jurídica mais satisfatória e conveniente ao interesse público. Como
ensinou magistralmente Celso Antônio Bandeira de Mello, se fosse indiferente à
ordem jurídica o efetivo atingimento do interesse público, em determinada situação, o
legislador teria optado por fornecer desde logo a solução normativa. Se optou por
remeter a escolha à autoridade administrativa, tal somente pode justificar-se por ser
imperiosa a obtenção da solução mais adequada.

Quando na aplicação da lei, a decisão discricionária adotada não reflete avaliações
livres e ilimitadas do administrador, mas traduz a concretização da solução mais adequada e
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satisfatória e deve considerar os princípios constitucionais, em especial, os expressos no art.
37, caput, da CRFB.
Ademais, a doutrina majoritária entende que a atribuição legislativa da
discricionariedade não infringe qualquer instituto constitucional nem se confunde com
arbitrariedade no nosso sistema jurídico.
Desse modo, no intuito de que de que a regulação acompanhe o desenvolvimento do
setor regulado torna-se necessário fazer leis que disciplinem a matéria com certa margem de
discricionariedade de modo a não engessar a atividade das agências reguladoras.
Nesse sentido, Andreas J. Krell, (2004, p. 05):
Pode-se afirmar que o exercício de discricionariedade significa uma “competência
para a concretização do Direito nos moldes de uma fixação finalista anterior”. O
legislador sempre vai conceder um grau maior de discricionariedade onde as
circunstâncias da realidade, que deve ser regulamentada, dificilmente são previsíveis,
e o alcance de um determinado fim exige o exercício de conhecimentos específicos da
Administração para garantir uma decisão justa e correta no caso concreto.

O Supremo Tribunal Federal discutiu as competências normativas exercidas pelas
agências reguladoras brasileiras na ADI 1.668-5-MC/DF, proposta pelos partidos políticos PC
do B, PT, PDT e PSB contra vários dispositivos da Lei n.º 9.472, Lei Geral das
Telecomunicações.
No que diz respeito à competência normativa da ANATEL de baixar normas sobre
serviços de telecomunicações, o STF aplicou interpretação conforme sem redução de texto e
adotou o entendimento de que a competência da ANATEL 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”.
No mesmo contexto, por pequena maioria, julgou o STF: “nada impede que a Agência
tenha funções normativas, desde, porém, que absolutamente subordinadas à legislação, e,
eventualmente, às normas de segundo grau, de caráter regulamentar”, pelo que se evidencia a
complexidade do tema.
A nossa Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade da competência normativa
das agências reguladoras, mas ainda não se posicionou sobre a natureza jurídica dessa
competência quando apenas disse que é de caráter regulamentar e secundário.
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3.2 POSIÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DAS AGÊNCIAS REGULADORAS NO
ORDENAMENTO JURÍDICO

A competência normativa das agências reguladoras encontra limite em sua lei criadora
e na constituição, que não pode contrariar o estabelecido tendo em vista o seu caráter
regulamentar.
A produção normativa das agências reguladoras se resume, em regra, a edição de
instruções normativas e portarias que objetivam a regulamentação, preponderantemente
técnica, de seus respectivos setores.
Phillip Gil França (2011, p. 188):

De forma geral, no atual contexto, por ato regulatório entende-se todo ato
administrativo emanado por uma entidade especialmente dotada de prerrogativas
reguladoras, bem como que possua como particularidade um alto grau de
independência – considerando sua sofisticação técnica – em face do Poder Público
Central e do mercado que está sob sua guarda, com o fito de delimitar a atuação
daquele que se encontra sob sua competência administrativa, para fiscalizar, regular,
sancionar (quando necessário) e fomentar não apenas o seu desenvolvimento, como
também o do meio econômico em que vive.

O exercício de competência normativa pelas agências reguladoras é exercício de
função administrativa do Estado, contudo a regulamentação desses entes se insere na
categoria de atos administrativos normativos infralegais e, como tal, não deixam de observar
todas as características pertinentes ao regime jurídico dos atos administrativos.
Conceituando ato administrativo, Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p. 352)
sintetiza como:
Declaração do Estado (ou de quem lhe faça às 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.

Por conseguinte, podemos afirmar que a posição dos atos normativos das agências
reguladoras no ordenamento jurídico é de ato administrativo, sendo subjacente à lei, deve
pautar-se pelos limites desta.
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Nesse sentido, Phillip Gil França: (2011, p. 176/177):
Importa sublinhar o elementar, para a expedição de normas administrativas, faz-se
imperativo o respeito e a estrita observância dos requisitos dos atos administrativos
pelas agências, quais sejam: competência, finalidade, motivação, forma, motivo e
objeto. Isto é, a norma expedida pela agência reguladora deve advir de um agente
competente para tanto (ao instituto, um agente federal); deve existir a devida
indicação da finalidade pública para qual a norma esta sendo expedida; precisa-se ser
respeitada a forma legal de expedição da norma; deve acompanhar a situação de fato
ou direito que autorizar a expressão normativa; deve também acompanhar o objeto da
norma que será expedida.

Agora vamos observar como o tema é tratado em sede jurisprudencial e, para tanto,
citamos o caso analisado no Recurso Especial nº. 434.303/PR36, 2ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça, da relatoria da Ministra Eliana Calmon.
O recurso especial foi interposto contra acordão do Tribunal de Justiça do Paraná, que
julgando mandado de segurança, concedeu a ordem para garantir a impetrante o direito de
comercializar produtos fitoterápicos sem o registro definitivo do Ministério da Saúde,
enquanto aquele órgão não se manifestar a respeito dos pedidos de isenção e registro.
A empresa impetrante comercializava produtos naturais que não necessitavam de
cadastramento no Ministério da Saúde, conforme amparo legal contido no art. 23, I, da Lei nº
6.360, de 23/09/76, o qual previa a isenção de registro dos mesmos. A referida lei não excluía
a ação fiscalizadora da vigilância sanitária, prevista em seu artigo 68.
O Município impetrado, reportando-se à resolução RDC nº 23 da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA, de 1999, que aludia a uma avaliação prévia a ser feita pelo
Ministério da Saúde, alegou uma suposta violação à lei supracitada, o que ensejou a
resistência da autoridade à comercialização dos produtos pela empresa37.
Depreende-se da decisão mencionada que os atos emanados pelas agências
regulatórias devem encontrar sintonia com a hierarquia prevista no nosso texto constitucional
vigente, devendo a atuação destas entidades observar os fins legais e os princípios

36

“PROCESSUAL - COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS NATURAIS - ISENÇÃO DE REGISTRO NO
MINISTÉRIO DA SAÚDE - PREVALÊNCIA DA LEI 6.360/76 SOBRE A RESOLUÇÃO RDC 23ANVS/MS/99, DE HIERARQUIA INFERIOR - INSERÇÃO DOS PRODUTOS NO COMÉRCIO. Negar
provimento ao recurso especial”.
37
A ministra relatora, Eliana Calmon, assim se pronunciou em seu voto: “A avaliação prévia de que fala a
Resolução RDC 23 – ANVS/MS, de 06/12/99, e que deu ensejo à resistência da autoridade, não pode colocar-se
em plano superior ou em contradição com a Lei 6.360/76, de hierarquia superior. (...) Observe-se que o
impetrado não invocou em seu favor qualquer lei posterior à de n. 6.360/76 que possa derrogá-la ou ab-rogá-la,
sustentando-se apenas em legislação de hierarquia inferior, como resoluções e portarias”.
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consagrados pelo ordenamento pátrio, de modo a reafirmar a legalidade dos atos por elas
praticados.
Merece ainda destaque o acordão do Tribunal Regional Federal da 3ª região proferido
no agravo de instrumento - 129949: AG 12550 SP 2001.03.00.012550-9, interposto pelo
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) em face da Agência Nacional de Saúde
Suplementar (ANS)38.
Infere-se da decisão em apreço que não é possível o ato administrativo emanado pela
entidade reguladora, no caso em tela da ANS, subverter a clássica hierarquia existente entre
os atos legislativos e atos administrativos. Destarte, todo e qualquer ato emanado de órgãos ou
entidades da Administração Pública está sujeito ao princípio da legalidade, inscrito no art. 37,
caput da CRFB.
Nossos Tribunais se conduzem pela diretriz da imposição de limitações a competência
normativa abstrata das agências reguladoras, que pode desenvolver-se apenas como
manifestação de cunho regulamentar não inovando na ordem jurídica.
A posição dos atos normativos das agências reguladoras no ordenamento jurídico
adotada nessa pesquisa é de ato administrativo, sendo passível de amplo controle, inclusive
judicial como teremos oportunidade de tratar adiante.
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. EDIÇÃO DE RESOLUÇÃO POR AGÊNCIA
REGULADORA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COMPETÊNCIA NORMATIVA. ALTERAÇÃO
INDEVIDA DO CONTEÚDO E QUALIDADE DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PACTUADOS ENTRE CONSUMIDORES E OPERADORAS. 1. A parcela do poder estatal conferido por lei às
agências reguladoras destina-se à consecução dos objetivos e funções a elas atribuídos. A adequação e
conformidade entre meio e fim legitima o exercício do poder outorgado. 2. Os atos normativos expedidos pelas
agências, de natureza regulamentar, não podem modificar, suspender, suprimir ou revogar disposição legal, nem
tampouco inovar. 3. A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 27, da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, extrapolou os lindes regulamentares ao modificar o conteúdo e a qualidade dos contratos de
prestação de serviços ajustados entre operadoras e consumidores, em afronta ao princípio da legalidade. 4. As
empresas operadoras, as quais encontram-se vinculadas e sujeitas a controle, fiscalização e regulamentação por
parte da ANS, podem ser diretamente afetadas pelos atos normativos por aquela expedidos. Configuração do
fenômeno denominado pelos administrativistas alemães e italianos de "relação de especial sujeição". 5. Os
consumidores não se sujeitam a este poder especial de sujeição, sendo afetados tão-somente em função da
finalidade atribuída por lei à ANS de tutela de seus particulares interesses como categoria. Este órgão limita-se a
zelar pelo cumprimento dos direitos dos consumidores no âmbito de sua competência, ex vi da Lei nº
9.961/2000, artigo 4º, XXXVI”.
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3.3

ANTINOMIA

ENTRE

OS

ATOS

NORMATIVOS

DAS

AGÊNCIAS

REGULADORAS E OS ATOS NORMATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

O que deve prevalecer no conflito entre um decreto proferido pelo chefe do executivo
e um ato normativo emitido por uma agência reguladora?
A doutrina diverge sobre esta problemática, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2004, p.
406) entende que neste conflito prevaleceria o decreto, pois é o decreto superior à norma
reguladora, pelo critério da hierarquia, artigo 84, II, CRFB.
Entendemos que não se deve falar em hierarquia entre os dois atos, visto que são
pessoas jurídicas distintas, desse modo o critério hierárquico não resolve esse conflito.
Nesse sentido, Clèmerson Merlin Clève (2011, p. 316):

Os regulamentos gerais residem numa posição hierárquica superior aos demais atos
normativos infralegais do Executivo. Isso decorre, evidentemente, do fato de o
Presidente da República, nos termos da Constituição (art. 84, II), exercer a direção
superior da Administração Federal. Como a direção superior não envolve as agências
reguladoras independentes, a posição preferencial do regulamento presidencial não
interfere no sitio da atividade reguladora, inclusive normativa, operada por elas.

Gustavo Binenbojm (2008, p. 155) sustenta tese oposta a de Maria Zanella Sylvia Di
Pietro e defende que deve prevalecer o ato da agência e não o decreto do executivo, isto
porque não haveria hierarquia se fizermos uma interpretação sistemática do art. 84, II,
conjugado com o art. 37, XIX, que consagra a descentralização administrativa, ambos da
CRFB, pelo qual se deduz que é o próprio chefe do executivo quem faz a opção pela criação
da autarquia e não um órgão, que teria hierarquia.
Segundo Gustavo Binenbojm, já que o critério hierárquico não resolve a colisão entre
um decreto baixado pelo chefe do executivo e um ato normativo baixado por uma agência
reguladora, sobram os critérios cronológicos e da especialidade, este último resolveria o
conflito aparente, porque a norma regulatória prevalece sobre o decreto por ser especial.
Clèmerson Merlin Clève assenta (2011, p. 309):
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Nesta situação, não há motivo para falar-se propriamente em hierarquia, mas antes em
espaços de atuação normativa (ou regulamentar). Ou seja, se e certo que o atuar
normativo da agência reside no campo a regular delimitado pelo Legislador, não é
menos certo que, por decorrência natural da adoção do modelo, nesse campo nada
tenha autoridade presidencial a dizer. É que não há lei para o Presidente regulamentar,
já que tal tarefa foi, pelo legislador, em virtude de autorização constitucional,
conferida à agência.

Acreditamos que não há hierarquia entre a norma da agência e o regulamento
presidencial, visto que os regulamentos emitidos pelas agências reguladoras são regulamentos
setoriais, onde o espaço de atuação normativa das agências é definido pelo legislador,
retirando-se do Presidente da República a oportunidade de dispor sobre as matérias conferidas
a gestão reguladora.

3.4

ANTINOMIA

ENTRE

OS

ATOS

NORMATIVOS

DAS

AGÊNCIAS

REGULADORAS E OUTRAS AUTARQUIAS: O EXEMPLO DO CADE

Ao analisarmos a antinomia entre um decreto exarado pelo chefe do executivo e um
ato normativo emanado por uma agência reguladora, verificamos que, eventualmente, a
atuação das agências reguladoras choca-se com a atuação de outras autarquias.
Tem sido muito comum o choque da atuação de agências reguladoras e entidades
similares, em especial, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, autarquia
federal, criada pela Lei nº. 8.884/94, vinculada ao Ministério da Justiça.
O CADE é entidade responsável no âmbito do Poder Executivo não só por investigar e
decidir, em última instância, sobre a matéria concorrencial, como também fomentar e
disseminar a cultura da livre concorrência, Alexandre Santos de Aragão (2006, p. 304)
qualifica o CADE como agência independente, embora reconheça que não possui tal ente
funções reguladoras.
Em caso de antinomia entre um ato normativo de uma agência reguladora e ato do
CADE o que deve prevalecer? Como foi demonstrado, com a desestatização o Estado delegou
serviço público e devolveu atividades econômicas ao setor privado, o que implicou na criação
de agências que regulam serviços públicos concedidos e, as que regulam atividades
econômicas.
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Marcos Juruena Villela Souto39 assevera que deve prevalecer o ato da agência
reguladora em relação ao ato do CADE. Se for uma agência reguladora que regula serviço
público não é uma questão de antinomia, mas de competência, prevalecendo o ato da agência
reguladora, mas se a agência reguladora regula atividade econômica aqui teremos um conflito
com o CADE, devendo ser utilizado o critério da especialidade para resolver a antinomia
nesse caso, visto que as agências possuem competências para regular aquele setor especifico
da economia, sendo dessa forma especial em relação ao CADE.
Há previsão expressa nas leis de algumas agências reguladoras, como, por exemplo, na
norma art. 10 da Lei nº 9.478/9740 da ANP, de atribuição de competência ao CADE para
processar as infrações de abuso de poder econômico que forem comunicadas pelas agências, o
que respalda o entendimento que vem prevalecendo de que o CADE é a entidade competente
para resolver conflitos com relação à concorrência, todavia os nossos tribunais superiores
ainda não se posicionaram sobre o assunto.

3.5 CONTROLE DOS ATOS NORMATIVOS DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

Verificada a constitucionalidade da competência normativa das agências reguladoras
podemos partir da premissa que os atos emanados por tais entidades são passíveis de controle
pelo ordenamento jurídico brasileiro.

39

Nesse sentido, Marcos Juruena Villela Souto (2007, p. 223): “Já no plano da regulação das atividades
econômicas privadas, o conflito se resolve com a aplicação da regra de hermenêutica pela qual a norma especial
derroga a norma geral. O CADE é a estrutura administrativa vocacionada para a defesa da concorrência dos
mercados em geral. Onde há segmentos econômicos específicos, que justificaram a criação de uma disciplina
jurídica diferenciada e uma estrutura administrativa especifica para a sua disciplina, se afasta a incidência da
norma geral. A concorrência, naquele espaço, é regulada e não ditada pelo mercado. Quanto à estrutura, o direito
administrativo trata do tema sob o princípio da especialidade administrativa, que vocaciona a atuação de uma
entidade e não de outra”.
40
Art. 10, da Lei nº. 9.478/97: “Quando, no exercício de suas atribuições, a ANP tomar conhecimento de fato
que possa configurar indício de infração da ordem econômica, deverá comunicá-lo imediatamente ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica – CADE e à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça,
para que estes adotem as providências cabíveis, no âmbito da legislação pertinente. Parágrafo único.
Independentemente da comunicação prevista no caput deste artigo, o Conselho Administrativo de Defesa
Econômica – CADE notificará a ANP do teor da decisão que aplicar sanção por infração da ordem econômica
cometida por empresas ou pessoas físicas no exercício de atividades relacionadas com o abastecimento nacional
de combustíveis, no prazo máximo de vinte e quatro horas após a publicação do respectivo acórdão, para que
esta adote as providências legais de sua alçada”.
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No decorrer dessa pesquisa já evidenciamos que a complexidade da sociedade
moderna no contexto do Estado social-regulador aumentou a produção normativa da
Administração Pública, assim com a colaboração das funções entre os poderes.
Clèmerson Merlin Clève (2011, p. 143) bem demonstra como esse fato aperfeiçoou o
sistema de controle politico e da Administração Pública para contenção do poder no modelo
regulador de Estado:
A outorga de poderes normativos mais ou menos largos ao Executivo exige à adoção,
pelo Constituinte, de um bem elaborado sistema de controle. Esse sistema corporificase no modelo de organização separada do poder de Estado. Fortalecidos o Legislativo
e o Judiciário, restabelecida a federação e incorporada (embora com timidez) a
variante participativa do regime democrático, o constituinte erigiu um modelo que,
inteligentemente operado, está capacitado a refrear os impulsos legislativos
censuráveis do Chefe do Poder Executivo.

O controle do Estado pode ser direcionado a atividade política dos poderes estruturais
da república que tem por objetivo a preservação e o equilíbrio das instituições democráticas,
que surgiu da celebre teoria da separação dos poderes, como também pode ser direcionado as
instituições administrativas denominando-se controle da Administração Pública.
Assim, os atos normativos das agências reguladoras devem estar em harmonia com o
nosso sistema constitucional, devendo tais atos se submeterem tanto ao controle do
Legislativo, art. 49, X, c/c 70 da CRFB, como do Executivo, art. 84 da CRFB, do Judiciário,
art. 5º, XXXV, da CRFB e do povo.
O controle da Administração Pública esta intrinsicamente ligado ao Estado
Democrático de Direito, pois se revela como um instrumento de transparência, clarividência
das atividades administrativas, desse modo esta em constante evolução e aperfeiçoamento,
podemos citar exemplos recentes na nossa Constituição, como E.C. 45/2004 que conferiu
atribuições de controle da atividade administrativa ao Conselho Nacional de Justiça e
Conselho Nacional do Ministério Público.
Ademais, como bem aponta Vladimir da Rocha França (2000, p. 3) “não há
administração pública democrática sem controle”. O controle da Administração Pública é um
poder de verificação e correção exercido pelos poderes constituídos e pelo povo, sobre os atos
produzidos pela Administração, visando aferir a observância das normas e princípios de
regência.
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José dos Santos Carvalho Filho (2008, p. 836) conceitua controle da Administração
Pública como: “o conjunto de mecanismos jurídicos e administrativos por meio dos quais se
exerce o poder de fiscalização e de revisão da atividade administrativa em qualquer das
esferas de Poder”.
Com mais precisão Phillip Gil França preceitua: (2011, p. 83) “Controle da
Administração Pública é a força aplicada ao maquinário administrativo estatal como o
objetivo de impedir sua atuação fora dos limites do sistema legal institucionalizado,
contrariando os valores que conformam o direito”.
É o controle que conduz a atividade administrativa para a consecução de seu mister
constitucional. Conforme a origem o controle formal da Administração Pública pode ser
interno41 quando realizado pela própria administração, mais especificamente dentro de um
mesmo poder e externo quando exercido por órgão integrante a poder distinto do órgão
responsável pela prática do ato controlado, através do Legislativo e/ou com auxílio do tribunal
de contas e do Judiciário.
Embora não seja objeto dessa pesquisa, constatamos também a relevância do controle
informal ou participação democrática na atualidade, por combinar a autoridade dos tribunais
constitucionais com a autoridade da cidadania, é visto como o contraponto ao déficit de
legitimidade da atual democracia representativa.
A atuação do Poder Judiciário no controle da ação regulatória do Estado é a ultima
ratio no que diz respeito ao controle jurisdicional dos atos regulatórios das agências
reguladoras pelos poderes constituídos, já que é ele quem dá a decisão final quanto à
constitucionalidade de textos normativos no nosso sistema legal.

41

O STF editou duas Súmulas a respeito do controle interno: Súmula 346 “A Administração Pública pode
declarar a nulidade de seus próprios atos”. Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de
conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial”.
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O judiciário é um poder que não deriva de arranjos políticos foi investido de garantias
constitucionais pelo poder constituinte, inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidades de
vencimentos dos magistrados, para tornar-lhe um órgão imparcial para a resolução dos
conflitos de interesses42.
Sempre quando se fala em separação de poderes associa-se logo a Montesquieu e à
história francesa, que adotou um sistema dualista de jurisdição, o contencioso administrativo,
com receio do Poder Judiciário.
Gustavo Binenbojm, (2008, p. 13) demonstra que a criação do contencioso
administrativo como uma contradição na gênese do direito administrativo, ou seja, uma
continuidade do Antigo Regime, em plena Revolução Francesa.
Contrariando a noção intuitiva de que ninguém é bom juiz de si mesmo, a introdução
do contencioso administrativo – e consequente subtração dos litígios jurídicoadministrativos da alçada do Poder Judiciário -, embora alicerçada formalmente na
idéia de que “julgar a Administração ainda é administrar” (juger l’ administration c’est
encore administrer), não teve qualquer conteúdo garantístico, mas antes se baseou na
desconfiança dos revolucionários franceses contra os tribunais judiciais, pretendendo
impedir que o espírito de hostilidade existente nestes últimos contra a Revolução
limitasse a ação das autoridades administrativas revolucionárias.

Apesar do direito administrativo brasileiro sofrer grande influência do direito francês,
o nosso ordenamento jurídico adotou o sistema de jurisdição una, prevê o nosso texto
constitucional a garantia da inafastabilidade do Poder Judiciário, como direito fundamental de
caráter individual ou coletivo, artigo 5º, inciso XXXV, CRFB – “a lei não excluirá da
apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Logo, no Brasil a função jurisdicional é desempenhada pelo poder judiciário, sendo
este o único poder no nosso sistema legal capaz de atribuir a característica da imutabilidade a
coisa julgada.
Nesse sentido, Phillip Gil França (2011, p. 45):

42

Nas lições de Vladimir da Rocha França (2000, p. 120): “O controle jurisdicional dos atos administrativos está
inserido no que se denomina controle jurisdicional da administração pública, sendo esta uma expressão que
representa uma maior amplitude, “pois abrande a apreciação jurisdicional não somente dos atos administrativos,
mas também dos contratos, das atividades e operações materiais e mesmo da omissão ou inércia da
Administração”.
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Da expressão normativa estampada no art. 5º, XXXV, da Constituição: “A lei não
excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito”, compreende-se
que nenhum ato normativo (inclusive regulatório) poderá impedir o questionamento
ao judiciário de ações ou omissões que agridam ou ameacem os valores fundamentais
da ordem jurídica estabelecida. Tem-se, então, que “o poder judiciário, quando
provocado, utilizará de sua legitima força estatal – por intermédio de um sistema
harmonicamente organizado – dotado de poder decisório final (fazer coisa julgada
material) para dirimir o uso (ou ameaça de uso) impróprio da força, mesmo se tal
impropriedade provir de atos estatais”.

A luta contra os abusos e as imunidades do poder deve ser travada por todos os
poderes estatais, contudo no modelo atual de Estado admitiu-se uma expansão da fiscalização
judicial da atividade e das omissões dos demais poderes públicos. Vladimir da Rocha França
(2000, p. 4) assevera que “o poder judiciário tem forte responsabilidade para a construção da
administração pública democrática. É ao juiz que o administrado usualmente confia o papel
de restaurar a submissão da ação administrativa ao ordenamento jurídico”.
Clèmerson Merlin Clève (2011, p. 53) enaltece o papel do poder judiciário no Estado
Democrático Constitucional apontando-o como: “O guardião último da Constituição, na
sociedade democrática, paradoxalmente, não será nenhum órgão constituído por mandatários
eleitos, mas antes um órgão despido de legitimidade decorrente do sufrágio: o judiciário”.
O direito administrativo passou a ter um duplo papel no Estado Democrático de
Direito, na efetivação dos direitos fundamentais e da democracia, valores supremos e
indispensáveis para se construir uma sociedade livre, justa e solidária, regida por um direito
participativo, pluralista e aberto.
Nesse novo contexto ético e jurídico, se faz necessário interpretarmos a competência
normativa das agências reguladoras sob o prisma constitucional, visando à concretização dos
direitos fundamentais e, consequentemente, a dignidade da pessoa humana, como princípio
fundamental do nosso ordenamento jurídico43.
A atribuição de competências normativas às agências trouxe à tona a questão da
discricionariedade técnica, já que o ato regulatório possui uma especificidade característica
que o diferencia dos demais atos emitidos pela Administração Pública, o seu caráter
preponderante extrajurídico.

43

Acentua Alessandra Gotti (2012, p. 53) a relevância do princípio da dignidade da pessoa humana no sistema
legal brasileiro: “Nesse passo, a Constituição de 1988 elegeu como princípio orientador e unificador dos direitos
fundamentais o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Carta de 1988), que "serve de parâmetro
para a aplicação, interpretação e integração não apenas dos direitos fundamentais e do restante das normas
constitucionais, mas de todo o ordenamento jurídico, imprimindo-lhe, além disso, sua coerência interna”.
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Marçal Justen Filho (2002, p. 526) comenta que a discricionariedade técnica nunca
poderia ser confundida com a discricionariedade pura ou administrativa como foi difundida
pela doutrina brasileira, logo em seguida cita distinção que os defensores da
discricionariedade técnica fazem em face da discricionariedade propriamente dita.
Na discricionariedade propriamente dita, a lei atribui ao aplicador um campo de
liberdade para avaliar a situação concreta e eleger a melhor solução. Já na
discricionariedade técnica, o aplicador da lei não pode exercitar juízos de
conveniência e oportunidade, eis que suas escolhas fundar-se-ão em razões de
natureza técnico-cientifico. Em última análise, então, a discricionariedade técnica não
configuraria como uma situação de discricionariedade propriamente dita.

Contudo, alerta o supracitado autor (2002, p. 527) que há situações em que é
impossível distinguir a discricionariedade técnica daquela propriamente dita, visto que: “as
hipótese em que o aplicador da lei não disporá de qualquer margem de autonomia para
escolher entre diversas alternativas serão extremamente raras, ainda quando a lei vincular a
decisão a um critério técnico-cientifico.”
Entretanto, a doutrina defende que os atos emitidos pelas agências trazem um teor
técnico em seu bojo, fato que afastaria a simples verificação de tais critérios objetivadores
pelo poder judiciário.
O grande dilema da doutrina é como proceder tais cognições sem substituir a
discricionariedade técnica dos agentes reguladores pela do perito judicial expert no
determinado assunto questionado?
A doutrina aduz que não poderia o Poder Judiciário substituir o Poder Executivo
quanto ao mérito das decisões deste último, pois estaria violando a harmonia entre os poderes.
Nesse sentido, Phillip Gil França (2011, p. 190) resume bem os questionamentos da
doutrina sobre a temática:
(b) as agências alegam a “incapacidade técnica judicial” para analisar critérios
extrajurídicos específicos, uma vez que o executivo observa o judiciário como uma
grande e pesada máquina generalista em suas analises, tendo em vista sua
incumbência de verificação de toda e qualquer ameaça ou dano ao direito. Assim
exposto, tornar-se-ia insuficiente para este Poder apenas utilizar os tradicionais
critérios indicado, pois não alcançaria a conclusão se os elementos extrajurídicos são
efetivamente proporcionais, razoáveis e morais, de acordo com sua compreensão. A
questão é: como proceder tais cognições sem – efetivamente e meramente – substituir
a discricionariedade técnica dos agentes reguladores pela do perito judicial expert no
determinado assunto questionado? Tal fato é rechaçado pelas agências reguladoras e
representa eventual segunda blindagem de seus atos, qual seja: a alta carga técnica
extrajurídica que impossibilitaria o judiciário de proceder seu controle sem,
simplesmente, substituir sua decisão por aquela proferida pela pessoa indicada como
perito, pelo julgador.
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A tese defendida por parte da doutrina e da jurisprudência de uma “suposta
blindagem” do ato regulatório por causa de seus particulares elementos técnicos extrajurídicos
que afastariam a análise jurisdicional de seu objeto é uma afronta ao Estado constitucional.
Há uma irregular interpretação da atuação normativa das agências na doutrina
brasileira no sentido de inviabilizar o controle pelo judiciário, em evidente violação a norma
prevista no art. 5º, XXXV, da CRFB, Marçal Justen Filho44 (2002, p. 518):
Daí se extrair a rejeição á concepção de que um vasto setor de decisões regulatórias
não dependeria da participação ou controle por órgãos externos às agências porque
fundadas em critérios técnicos. Não se admite que as decisões nesses setores sejam,
efetivamente, orientadas apenas por critérios técnicos. Quando muito, a técnica
delimita o campo decisório, na acepção de que o conhecimento técnico-cientifico
produz a exclusão de algumas alternativas. Mas não produz o surgimento de uma
única e exclusiva solução. Na quase totalidade dos casos, a agência reguladora
disporá de um elenco de alternativas reciprocamente excludentes entre si. A
seleção de uma delas far-se-á segundo um juízo de conveniência e oportunidade.
(grifamos)

O conhecimento técnico poderá funcionar como instrumento de delimitação das
alternativas disponíveis, mas dificilmente eliminará a pluralidade de alternativas. Persistira
ainda margem de escolhas a autoridade administrativa, através de juízo de conveniência e
oportunidade.
Diante do exposto, a decisão das agências reguladoras nessas hipóteses se assemelha
ao ato administrativo discricionário, sendo passível de controle pelo poder judiciário.
O grande fundamento utilizado pela doutrina para afastar a incidência do controle do
Poder Judiciário sobre os atos normativos emitidos pelas agências reguladoras foi o mesmo
utilizado para afastar o controle de tal poder sobre o mérito dos atos administrativos, reside no
consagrado princípio republicano da separação dos poderes, previsto na norma do art. 2º da
CRFB.
44

Exemplifica Marçal Justen Filho (2002, p. 527/528) que as decisões das agências reguladoras não são
orientadas apenas por critérios técnicos, visto que inúmeras situações de ordem técnica não envolvem certezas,
mas meras probabilidades: “Um exemplo permite apreender a complexidade das decisões. Suponha-se uma lei
que determine o sacrifício de animais infectados por uma certa moléstia. Diante dos sintomas apresentados por
algumas cabeças de gado, a autoridade deverá escolher entre determinar ou não o abate. Mas essa decisão
envolve reflexos econômicos extremamente sérios: deverá ser adotada tão logo surjam os primeiros indícios ou
devera aguardar-se a efetiva e inquestionável comprovação da doença? A resposta é problemática, especialmente
porque há casos em que é impossível obter certeza absoluta sobre a existência da doença. A decisão
administrativa dependerá de juízos de conveniência e oportunidade, especialmente no tocante aos reflexos da
notícia em face do mercado internacional. Ou seja, é muito possível que a decisão de sacrificar o gado derive não
da constatação exata de ser essa a solução imposta pela ciência, mas da necessidade de tranquilizar os potenciais
compradores. Sacrificam-se algumas cabeças para assegurar a possibilidade de continuar a comercializar em
determinados mercados”.
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Andreas J. Krell (2002, p. 91) evidencia que o princípio da separação dos poderes tem
servido à produção de um ‘efeito paralisante’ às reivindicações de cunho social e precisa ser
submetido a uma nova leitura:
(...) torna-se evidente que o apego exagerado de grande parte dos juízes brasileiros à
teoria da Separação dos Poderes é resultado de uma atitude conservadora da doutrina
constitucional tradicional, que ainda não adaptou as suas ‘lições’ às condições
diferenciadas do moderno Estado Social e está devendo a necessária atualização e reinterpretação de velhos dogmas do constitucionalismo clássico.

Diante do contexto atual, o controle jurisdicional dos atos normativos das agências
reguladoras antes de uma afronta a separação das funções, desequilibrando a harmonia
preconizada pelo sistema, é mais um instrumento garantidor da continuidade do Estado
Democrático de Direito, em defesa dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa
humana.
Ora, o controle judicial se vale, hoje, de critérios positivados de razoabilidade,
proporcionalidade,

moralidade,

impessoalidade,

publicidade

e

eficiência

dos

atos

administrativos para superar essa intangibilidade dos atos normativos das agências, inclusive
os técnicos-científicos, por óbvio, dentro dos limites que pauta-se o sistema de freios e
contrapesos, em uma singela análise, não é nada mais do que o Estado em controle do próprio
Estado. É o que acontece quando o Poder Judiciário faz o controle difuso de
constitucionalidade, por exemplo.
A discricionariedade não consiste numa simples escolha de uma dentre varias escolhas
previamente determinada em nível legislativo.
A discricionariedade como a doutrina vem preferindo tratar verifica-se não somente
quando a lei não prevê exatamente todos os elementos para a atuação do Administrador, mas
também pela impossibilidade de selecionar abstrata e antecipadamente todas as alternativas
disponíveis para resolver um certo problema.
A doutrina e jurisprudência mais moderna proclamam a possibilidade de o Judiciário
examinar a legitimidade das decisões tomadas pelo Administrador, segundo critérios
principiológicos, a fim de investigar sua conformidade à lei e principalmente com a
Constituição, conforme discorreremos mais à frente.
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Destarte, toda a atividade pública esta diretamente vinculada ao ordenamento jurídico
vigente, segundo o principio da juridicidade, inclusive a discricionariedade administrativa,
sendo então passível de controle.
É preciso concretizar um novo regime jurídico-constitucional administrativo que não
permita mais a compreensão de uma discricionariedade administrativa externa ao Direito e ao
controle pelo Poder Judiciário.
O novo regime jurídico administrativo é produzido por princípios e por regras de
direitos fundamentais, não se admitindo mais que a discricionariedade seja definida como
uma margem decisória (livre do direito) dos gestores públicos, sem nenhuma vinculação à
Constituição e à Lei.
A dicotomia entre atos vinculados e discricionários somente fomentou a atuação da
Administração Pública sem um controle de sua finalidade, tendo em vista a multiplicidade de
situações jurídicas que a lei formal não era capaz de prever.
A discricionariedade há de ser explicada dentro do sistema jurídico, não se podendo
conceber a discricionariedade como uma categoria fora do direito e do controle do poder
judiciário.
É necessário desenvolver novos parâmetros de controle da regularidade da
competência normativa das agências reguladoras, que leve em consideração o caráter
policêntrico da atividade regulatória.
É imprescindível lembrar que a evolução do controle judicial dos atos administrativos
(discricionários) partiu de teorias ligadas a lei, como as do desvio de poder e dos motivos
determinantes e não da Constituição.
M. Seabra Fagundes (1979, p. 100) ao comentar sobre a extensão da competência
discricionária anota que mesmo nessa hipótese subsiste limites a atuação administrativa e caso
esta exorbite em seu exercício, ainda que obliquamente, é cabível controle pelo poder
judiciário.

Tal apreciação foi enfrentada no Brasil, com base na teoria do desvio de

finalidade, no julgamento da Apelação Cível nº. 1422, sob a relatoria de M. Seabra Fagundes,
ainda na qualidade de desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.
Com base na teoria do desvio de finalidade, no que se considera ser o leading case
brasileiro do tema, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte concedeu a segurança para
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impedir que a pretexto de encontrar-se em exercício de um poder discricionário, a
Administração Pública protegesse uma empresa de transporte em prejuízo da concorrente e
dos usuários do serviço autorizado. Demonstrou-se que a medida adotada não seria hábil a
atender a finalidade legal, que procurava assegurar a igualdade entre os licitantes45.
O grande desafio do Estado e do Direito, desde século XIX, foi não só garantir e
possibilitar um acesso efetivo à justiça, mas permitir o surgimento de novas tutelas e controles
quando essas se fazem necessárias, constatando a necessidade de se buscar parâmetros
jurídicos a atividade normativa das agências reguladoras, não se concebendo mais nenhum
poder imune.
Contemporaneamente, em um Estado Democrático de Direito subordinado aos
preceitos legais, com a concepção de um domínio principiológico, é inadmissível que se
apresentem institutos que não possam ser controlados.
As questões técnicas das agências reguladoras não são uma seara de escolhas
subjetivas completamente alheias ao Direito, pois as decisões nesses setores não são
orientadas apenas por critérios técnicos, mais principalmente discricionários.
Esses parâmetros, como constatamos, foram de início restrito à lei, preservando-se
intocável ao controle jurisdicional do mérito do ato administrativo. Contudo, com a
constitucionalização do direito administrativo a legalidade administrativa deixou de se
vincular somente à lei, passando a exigir intenso vinculo de comunicação com os princípios
constitucionais.
Em breve excerto Gustavo Binenbojm (2008, p. 199) demonstra o percurso histórico
das conquistas de parâmetros jurídicos a atividade administrativa discricionária e de um maior
controle judicial sobre as margens de apreciação e escolha da Administração Pública, que
segundo o referido autor estão intrinsicamente ligados às etapas do itinerário de juridicização
da discricionariedade administrativa:
45

Em nota de rodapé, M. Seabra Fagundes (1979, p. 73) comenta: “Caso interessante de desvio de finalidade
teve ocasião de julgar o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Duas empresas de ônibus concorriam ao
transporte de passageiros entre a capital e a cidade de são José do Mipibu. Tendo do Departamento de Trânsito
fixado, para o segundo a obter a concessão, horários dentro das faixas de menor afluência de passageiros,
deixando-se com a outra as horas de maior procura do transporte. Essa empresa impetrou mandado de segurança,
alegando tratamento discriminatório em seu desfavor. A corte, reformando a sentença de primeira instância,
concedeu o mandado porque, embora aquela repartição competisse, como atribuição necessariamente
discricionária, a fixação de horários aos transportes coletivos, segundo o código de Trânsito (arts. 56, 2, e 57, c),
a competência se exercera com o fim de favorecer uma empresa prejudicando outra, quando a sua outorga se
prendia a razões de interesse público (segurança de trajeto, comodidade pública etc.) (ac. De 28 de julho de
1948, Revista Forense, vol.121, p. 209-219)”.
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Assim, sucederam-se como etapas do itinerário de juridicização da discricionariedade
administrativa: (I) a teoria dos elementos do ato (competência, forma, finalidade,
motivo e objeto), com a possibilidade de sindicação dos elementos vinculados dos
atos ditos discricionários (competência, forma e finalidade); (II) o desenvolvimento da
teoria dos conceitos jurídicos indeterminados; (III) o desenvolvimento da teoria da
vinculação direta dos atos administrativos aos princípios constitucionais.

Com a positivação dos princípios e um novo paradigma doutrinário a atuação
jurisdicional ganhou amplitude, além de verificar a legalidade do ato praticado deve observar
se ele está em concordância com os princípios norteadores do Direito Constitucional, visto
que é ao direto constitucional que se confere a tarefa de dar coesão e unidade sistemática ao
nosso ordenamento jurídico.
Em síntese leciona Marçal Justen Filho (2010, p. 16):
A supremacia da constituição não pode ser um discurso politico. Deve constituir o
núcleo concreto e real da atividade administrativa. Isso equivale a rejeitar o enfoque
tradicional, que inviabiliza o controle das atividades administrativas por meio de
soluções opacas e destituídas de transparência, tais como “discricionariedade
administrativa”, “conveniência e oportunidade” e “interesse público”. Essas fórmulas
não devem ser definitivamente suprimidas, mas sua extensão e importância têm de ser
restringida à dimensão constitucional e democrática.

O Direito Administrativo pós-moderno, portanto, tem o compromisso com a
concretização dos direitos fundamentais subjetivos e objetivos consagrados na nossa
“Constituição Cidadã”, como por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana que
envolve todas as dimensões da vida do homem.
Há autores, como Phillip Gil França (2011, p. 245/246), que defendem uma lei geral
para as agências reguladoras adaptarem suas leis criadoras à ordem constitucional, no sentido
de adequá-las a evolução social, politica e econômica que acompanham a atividade
regulatória do Estado atual:
A instituição das agências ainda esta carente da devida adequação legal, pois o poder
regulador e normativo abrangente, que as caracterizam, destoa dos tradicionais
princípios constitucionais da tripartição dos poderes e da legalidade. Desse modo, fazse necessária uma interpretação atual desses princípios que norteiam a legislação
constitucional e a concretização de um marco regulatório forte (uma lei geral das
agências) – para adaptar as leis criadoras das agências vigentes à ordem constitucional
-, no sentido de adequa a evolução social, politica e econômica que acompanham a
atividade regulatória do Estado à Constituição, conforme critérios de legitimidade
democrática republicana.

Mas enquanto isso não acontece imunizar a competência normativa ou o mérito
técnico dos atos das agências reguladoras do controle jurisdicional é ignorar os postulados
constitucionais. (um procedimento, um parâmetro justo).
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O Poder Judiciário tem a função precípua de efetivar e garantir a observância aos
direitos fundamentais dos indivíduos no âmbito subjetivo e objetivo. Negar a prestação
jurisdicional ante a alegação de atuação administrativa na esfera de sua discricionariedade é
despir o indivíduo lesado da proteção que lhe é devida.
Nesse sentido, afirma Gustavo Binenbojm (2008, p. 208) que os atos administrativos
são todos vinculados ao Direito, porém em distintos graus de vinculação à juridicidade e que
estes variam conforme a estrutura das normas jurídicas aplicáveis. Daí resultarem distintos
graus de controle judicial sobre os atos administrativos.
Fazendo uma síntese da sistematização, sugerido por Gustavo Binenbojm, (2008, p.
229/233) dos graus de vinculação da Administração ao Direito, numa escala descrente de
vinculação, parte-se dos atos vinculados por regras: a definição de condutas pela norma
aplicável – controle judicial pleno (determinação da conduta a ser adotada). Descendo um
degrau na escala vinculação surgem os conceitos indeterminados: a margem de livre
estimativa da Administração (na zona de incerteza) – controle judicial parcial (nas zonas de
certeza positiva e negativa). E no último degrau da escala de vinculação encontram-se os atos
vinculados diretamente por princípios: a definição da conduta pela Administração – controle
judicial negativo (proteção de conteúdos essenciais).
A evolução da discricionariedade administrativa deve se proporcional à mudança da
hermenêutica por parte dos juízes brasileiros, que devem entender o sentido preconizado pelo
principio da separação de funções estatais e que estão legitimados a controlar profundamente
o ato administrativo.
É oportuno ressaltar que o poder de valorar os critérios de conveniência e
oportunidade concedido ao administrador público na produção dos atos administrativos não
será suprido ou sequer exercido em conjunto com o Judiciário, não é esse o sentido
preconizado, o que se espera são parâmetros para o controle da juridicidade da
discricionariedade dos atos normativos das agências reguladoras.
Gustavo Binenbojm (2008, p. 239/240) de acordo com a teoria dos graus de
vinculação a discricionariedade traça parâmetros para o controle jurídico-funcionalmente
adequado. Em síntese: (1) quanto maior o grau de objetividade da norma (regra, conceito
indeterminado, princípio), maior a intensidade do controle; (2) quanto maior o grau de
restrição a direitos fundamentais, maior a intensidade do controle; (3) quanto maior o grau de
tecnicidade da matéria, menor a intensidade do controle; (4) quanto maior o grau de
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politicidade da matéria, menor a intensidade do controle; (5) quanto maior o grau de efetiva
participação social e legitimação democrática, menor a intensidade do controle.
Como constatamos no decorrer dessa pesquisa coadunamos com a doutrina defendida
por Marçal Justen Filho de que a competência normativa das agências no Direito brasileiro
deve ser enquadrada como manifestação da discricionariedade administrativa.
Aplicando a teoria dos graus de vinculação à discricionariedade verificaremos que
parâmetros para o controle jurídico-funcionalmente adequado dos atos normativos das
agências reguladoras.
Dessa forma, a juridicidade é apresentada como um conceito maior, que extrapola a
compreensão tradicional da legalidade estrita, pois vincula a competência normativa das
agências reguladoras ao ordenamento jurídico como um todo permitindo uma margem maior
de controle, dentro dos limites apresentados pelo ordenamento constitucional.
Desse modo, para enfocar o meio necessário de efetivar o controle dos atos
regulatórios das agências, deve-se partir dos princípios constitucionais positivados:
Legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade e eficiência, juntamente com os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal como forma de
verificar a extensão do exercício das competências normativas dessas autarquias especiais no
ordenamento brasileiro.
É no contexto da juridicidade que devemos inserir os atos normativos das agências
reguladoras, possibilitando maior controle jurídico, como acentua Gustavo Binenbojm (2008,
p. 26) “À autonomia reforçada das agências, todavia corresponderá um conjunto de controles
jurídicos, políticos e sociais, de modo a reconduzi-las aos marcos constitucionais do Estado
democrático de direito”.
Os atos normativos das agências reguladoras sempre foram e sempre serão de
competência administrativa, desde que em concordância com o sistema constitucional e legal,
como forma de legitimação dos atos que tais entidades venham a regular.
Uma vez tornado inválido ou nulo um ato pelo Poder Judiciário, cabe às agências
reguladoras, na realização de um novo ato em substituição, observar a sua atuação em
conformidade às possibilidades adequadas ao caso concreto e o atendimento aos princípios
constitucionais positivados.
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Será invalida também a decisão que ocultar a existência de um juízo de conveniência e
oportunidade sob o manto da técnica, sob pena de caraterização de desvio de finalidade, abuso
de poder ou outro vício.
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4 LIMITES PRINCIPIOLÓGICOS DA COMPETÊNCIA NORMATIVA
DAS AGÊNCIAS REGULADORAS.

4.1

EXTENSÃO

REGULADORAS

DA
À

COMPETÊNCIA
LUZ

DOS

NORMATIVA

PRINCÍPIOS

DAS

AGÊNCIAS

CONSTITUCIONAIS

DA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

É fato que o direito administrativo ao longo de seu desenvolvimento histórico se nutriu
de categorias, institutos e princípios próprios que o manteve equidistante do direito
constitucional, herança do Antigo Regime Francês46.
A consolidação do Estado Democrático de Direito exigiu a acomodação dessas
categorias, conceitos e normas tradicionais ao novo paradigma constitucional e hermenêutico
vigente, impondo ao direito administrativo um novo fundamento principiológico.
Nesse cenário, como não poderia ser diferente, a constitucionalização do direito
administrativo repercute na atuação dos três poderes.
Em apertada síntese, no que tange ao Poder Legislativo, a Constituição da República
limita sua liberdade para criação de leis, bem como estabelece deveres de atuação para atingir
valores dispostos constitucionalmente. Quanto ao Poder Executivo, limita seu poder
discricionário de modo que sua atuação seja conformada aos preceitos nela contido, impondo
deveres de atuação e fundamenta a aplicação direta de seus ditames sem a necessária
intervenção do legislador ordinário. Ademais, no tocante ao Poder Judiciário, além de servir
de parâmetro para o controle de constitucionalidade, condiciona a interpretação de todas as
normas do sistema jurídico.
Nesse prisma, seguindo lições de Luís Roberto Barroso (2007, p. 28) a
constitucionalização do direito administrativo, deve ser analisada sobre três aspectos: a)
existência de uma vasta gama de normas constitucionais voltadas para a Administração
46

Nesse sentido, Marçal Justen Filho (2010, p. 15): “evidencia a crise de identidade do direito administrativo na
atualidade: Ocorre que o instrumental teórico do direito administrativo se reporta ao século XIX, Assim se passa
com os conceitos de Estado de Direito, princípio da legalidade, discricionariedade administrativa. A
fundamentação filosófica do direito administrativo se relaciona com a disputa entre DUGUIT e HARIOU,
ocorrida nos primeiros decênios do século XX, A organização do aparato administrativo se modela nas
concepções napoleônicas, que traduzem uma rígida hierarquia de feição militar. (...) O conteúdo e as
interpretações do direito administrativo permanecem vinculados e referidos a uma realidade sociopolítica que há
muito deixou de existir, o mesmo de um século atrás”.
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Pública; b) a sequência de transformações sofridas pelo Estado brasileiro nos últimos anos; c)
a influência dos princípios constitucionais sobre as categorias do Direito Administrativo.
A Administração Pública está disciplina na Constituição Federal de 1988 desde a
previsão expressa dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade e da eficiência até regras exaustivas sobre serviços e servidores públicos.
Demonstrou-se no decorrer dessa pesquisa que as reformas administrativas alteraram o
perfil constitucional do Estado, tanto no domínio administrativo quanto econômico, inclusive
com a criação de agências reguladoras e suas competências regulatórias, que consumaram a
mutação da atuação estatal em relação à ordem econômica47.
Por fim, enquanto ponto mais decisivo da discussão aqui travada, temos a incidência
de princípios constitucionais, não só os de caráter específico, mas os de caráter geral, que
conduzem todo o sistema jurídico e, em particular, a atuação da Administração Pública.
Nesse sentido, Emerson Garcia (2004, p. 53) comenta a relevância da
constitucionalização dos princípios para a harmonização do Estado Democrático de Direito:
Com a constitucionalização dos princípios, que terminaram por normatizar inúmeros
valores de cunho ético-jurídico, a concepção de legalidade cedeu lugar à noção de
juridicidade, segundo a qual a noção do Estado deve estar em harmonia com o Direito,
afastando a noção de legalidade estrita — com contornos superpostos à regra —,
passando a compreender regras e princípios.

Se antes o administrador está vinculado à lei agora ele está vinculado à Constituição
em primeiro lugar, isto é, o princípio da legalidade passa a ser interpretado sob um novo
enfoque em que ocorre um redimensionamento do seu eixo principal, que deixa de ser a lei
para ser o Direito.
A juridicidade administrativa se caracteriza pela atuação da administração sob a
interpretação de regras e princípios constitucionais, de forma que a legalidade é apenas um de
seus aspectos.

47

Comenta Carlos Ari Sundfeld (2001, p. 7) como se deu a evolução da fonte do direito administrativo brasileiro
desde as ordens régias até a Constituição: “Em algum dia, as caóticas ordens régias serviram de fonte solitária do
direito da Administração; depois, as normas emanadas do Legislativo assumiram esse papel e a legalidade
passou a ser o grande princípio do direito administrativo, tornado efetivo pelo controle jurisdicional; já mais
recentemente, a Constituição veio somar-se e sobrepor-se à lei como fonte direta desse direito — isso por conta,
tanto da inflação constituinte (longas declarações de direitos, Constituição econômica, etc.), como da emergência
do controle de constitucionalidade”.
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Os princípios administrativos que regem a atuação da Administração Pública passaram
a servir como parâmetro para o controle da juridicidade dos atos administrativos e privados.
Os princípios são as bases, os alicerces de um sistema, desse modo, para compreender
como o sistema jurídico brasileiro se organiza se faz necessário conhecer e identificar os
princípios que o tornam um ordenamento lógico e harmonioso48.
Devemos lembrar que no Estado de Direito, os princípios gerais do direito eram
considerados apenas formas de colmatação do ordenamento jurídico, tais como a analogia e
os costumes.
Somente com o pós-positivismo e a aproximação entre o Direito e a Moral, após a II
Guerra Mundial, inspirado por estudos de Dworkin e Alexy, o direito constitucional evolui
para afirmar a premissa de que o Direito é um sistema coerente e integrado de regras e
princípios.
O intérprete não pode mais ser mero aplicador da lei de forma silogística, como
pretendia a escola da exegese; e a razão é a de que o Direito não se pode reduzir na letra
genérica da lei, tendo em vista que os princípios jurídicos são normas jurídicas e devem ser
levados em consideração na resolução de casos concretos.
Carlos Ari Sundfeld (2009, p. 147) demonstra a relevância dos princípios para a
aplicação do direito, especialmente, no direito público:
A necessidade de o jurista trabalhar com os princípios existe tanto no direito privado
quanto no direito público. Neste último, entretanto, é infinitamente maior. As normas
de direito privado estão contidas, em sua maioria nos Códigos (Civil, Comercial,
Trabalhista). Neles, as regras são dispostas de modo ordenado e buscam regular
exaustivamente os assuntos de que tratam. Os princípios do direito privado
frequentemente estão concretizados em regras especificas. (...) Mas o direito público –
com as possíveis exceções dos Códigos Penal e Processual – é formado, inclusive em
virtude de sua maior juventude, por legislação totalmente esparsa, produzida sem
método. Disso resulta uma (aparente) desordem, solúvel apenas com a consideração
dos princípios. Eles é que permitem ao aplicador organizar mentalmente as regras
existentes e extrair soluções coerentes com o ordenamento globalmente
considerado. (Grifamos)

48

Nas lições de Carlos Ari Sundfeld (2009, p. 146): “Por isso, conhecer os princípios do direito é condição
essencial para aplicá-lo corretamente. Aquele que só conhece as regras, ignora a parcela mais importante do
direito – justamente a que faz delas um todo coerente, lógico e ordenado. Logo, aplica o Direito pela metade. Em
outras palavras: aplicar as regras desconsiderando os princípios é como não crer em Deus mas preservar a fé em
Nossa Senhora!”.
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Desse modo, a falta ou a impossibilidade de uma codificação integral no direito
administrativo, que ocasiona lacunas na lei frequentemente, não pode ser empecilho à
aplicação do Direito, pois neste caso o intérprete deve fazer uso dos princípios para suprir as
lacunas existentes na lei e dar unidade ao sistema.
Os princípios não só permitem o preenchimento das lacunas na lei como também
determinam a adequada interpretação e aplicação das regras jurídicas49.
Assim, passa-se a análise do fenômeno da competência normativa das agências
reguladoras à luz dos princípios constitucionais.
Gustavo Binenbojm (2008, p. 24) comenta que a constitucionalização do direito
administrativo impôs às autoridades administrativas independentes limites nos princípios
constitucionais para se harmonizar frente aos poderes constituídos:
Erige-se hodiernamente a idéia de constitucionalização do direito administrativo como
alternativa ao déficit teórico apontado nos itens anteriores, pela adoção do sistema de
direitos fundamentais e do sistema democrático qual vetores axiológicos – traduzidos
em princípios e regras constitucionais – a pautar a atuação da Administração Pública.
Tais vetores convergem no principio maior da dignidade da pessoa humana e, (I) ao se
situarem acima e para além da lei, (II) vincularem juridicamente o conceito de
interesse público, (III) estabelecerem balizas principiológicas para o exercício
legítimo da discricionariedade administrativa e (IV) admitirem um espaço
próprio para as autoridades administrativas independentes no esquema da
separação de poderes e na lógica do regime democrático, fazem ruir o arcabouço
dogmático do velho direito administrativo. (grifamos)

Como constatamos no decorrer dessa pesquisa, o posicionamento mais adequado à
realidade do ordenamento jurídico brasileiro é aquele apresentado por Marçal Justen Filho,
para quem a competência normativa das agências seria enquadrada como manifestação da
discricionariedade conferida à Administração Pública.
A competência normativa das agências reguladoras não configura competência
normativa autônoma da lei, mas consiste em prosseguimento de regulação instituída por lei,
dessa forma tal competência deve ser compatível com a norma legal em seu conteúdo, espírito
e finalidade, assim como a atuação do legislador em relação à Constituição da República.

49

Comenta Humberto Ávila (2011, p. 97) sobre a eficácia interna dos princípios: “As normas atuam sobre as
outras normas do mesmo sistema jurídico, especialmente definindo-lhes o seu sentido e o seu valor. Os
princípios, por serem normas imediatamente finalísticas, estabelecem um estado ideal de coisas a ser buscado,
que diz respeito a outras normas do mesmo sistema notadamente as regras. Sendo assim, os princípios são
normas importantes para a compreensão do sentido das regras”.
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A discricionariedade, antes vista como uma margem de liberdade decisória dos
gestores públicos e sem qualquer remissão ou alusão aos princípios e regras constitucionais,
hoje passa por um processo de juridicização, pelo que se tornou vinculada em maior ou menor
grau aos princípios e às regras constitucionais.
Gustavo Binenbojm afirma que a noção de juridicidade não permite manter a
diferenciação entre ato vinculado e ato discricionário, mas somente em diferentes graus de
vinculação dos atos administrativos à juridicidade. O controle judicial é realizado sobre a
discricionariedade administrativa na medida da vinculação do administrador imposta pelos
princípios e regras jurídicas constitucionais e infraconstitucionais.
No que tange aos princípios, é necessário reconhecer a sua relevância na teoria das
normas jurídicas na atualidade. No âmbito da Administração Pública, a Constituição positivou
vários deles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, todos contidos
na norma do art. 37, caput, da CRFB, entretanto, também é extraído do texto constitucional
princípios implícitos, retirados da leitura sistemática da ordem jurídica.
Quanto à relevância dos princípios na hermenêutica constitucional acentua Luís
Roberto Barroso (2005, p. 12):
A ideia de constitucionalização do Direito (...) está associada a um efeito expansivo
das normas constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com força
normativa, por todo o sistema jurídico. Os valores, os fins públicos e os
comportamentos contemplados nos princípios e regras da Constituição passam a
condicionar a validade e o sentido de todas as normas do direito infraconstitucional.

Essa vinculação aos princípios constitucionais significa um aperfeiçoamento do
controle da Administração Pública quanto aos seus atos, uma vez que a imposição de
parâmetros objetivos possibilita uma identificação dos limites decisório do administrador.
As distinções entre princípios e regras mais difundidas na seara do direito público são
as de Ronald Dworkin e Robert Alexy.
Humberto Ávila (2011, p. 36/37) em sua obra faz referência às lições de Ronald
Dworkin:
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Para ele as regras são aplicadas ao modo tudo ou nada (all-or-nothing), no sentido de
que, se a hipótese de incidência de uma regra é preenchida, ou e a regra válida e a
consequência normativa deve ser aceita, ou ela não é considerada válida. No caso de
colisão de regras, uma delas deve ser considerada válida. Os princípios, ao contrário,
não determinam absolutamente a decisão, mas somente contêm fundamentos, os quais
devem ser conjugados com outros fundamentos provenientes de outros princípios. Daí
a afirmação de que os princípios ao contrario das regras, possuem uma dimensão de
peso (dimension of weight), demonstrável na hipótese de colisão entre os princípios,
caso em que o principio com peso relativo maior se sobrepõe ao outro, sem que este
perca a validade.

Segundo Ronald Dworkin somente os princípios possuem uma dimensão de peso, logo
na concorrência de aplicação de dois princípios um pode deixar de ser aplicado no caso
concreto, enquanto as regras são aplicadas no modo tudo ou nada, pois se houver conflito
entre elas se resolve com a invalidação de uma delas ou com a previsão de uma cláusula de
exceção, que permita o convívio entre ambas. A distinção entre regras e princípios se dá com
ênfase no modo de aplicação e no relacionamento normativo.
Robert Alexy (2008, pág. 117) com base nas considerações supracitadas criou o seu
conceito de princípios: “Princípios são mandamentos de otimização em face das
possibilidades jurídicas e fáticas”.
Quanto ao critério de distinção entre principio e regras para Robert Alexy (2008, p.
92) mostra-se com maior clareza nos caso de colisões entre princípios e de conflitos entre
regras:
Um conflito entre regras somente poder ser solucionado se se introduz, em uma das
regras, uma cláusula de exceção que elimine o conflito, ou se pelo menos uma das
regras for declarada inválida. (...) As colisões entre princípios devem ser solucionadas
de forma completamente diversa. Se dois princípios colidem – o que ocorre, por
exemplo, quando algo é proibido de acordo com um princípio e, de acordo com outro,
permitido -, um dos princípios terá que ceder. Isso não significa, contudo, nem que o
princípio cedente deva ser declarado inválido, nem que nele deverá ser introduzida
uma cláusula de exceção. Na verdade, o que ocorre é que um dos princípios tem
precedência em face do outro sob determinadas condições. Sob outras condições a
questão da precedência pode ser resolvida de forma oposta. Isso é o que se quer dizer
quando se afirma que, nos casos concretos, os princípios têm pesos diferentes e que os
princípios com maior peso tem precedência. Conflitos entre regras ocorrem na
dimensão da validade, enquanto as colisões de princípios – visto que só princípios
válidos podem colidir – ocorrem, para além dessa dimensão, na dimensão de peso.

A distinção entre princípios e regras dá-se quanto a dois fatores: 1) quanto à colisão:
onde princípios que colidem somente tem sua realização normativa limitada reciprocamente;
enquanto no caso das regras a colisão tem como consequência a invalidação da regra não
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aplicada, no caso esta não possua uma cláusula de exceção; e 2) quanto à obrigação que
instituem: as regras instituem obrigações absolutas e os princípios instituem finalidades a
serem alcançadas no plano normativo e dos fatos.
Humberto Ávila (2011, p. 78) crítica algumas distinções entre princípios e regras,
dentre elas as supracitadas, apresentando em sua obra outra distinção entre essas espécies
normativas:
As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e com
a pretensão de decidibilidade e abarcância, para cuja aplicação se exige a avaliação da
correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte ou nos princípios
que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção conceitual da
descrição normativa e a construção conceitual dos fatos. Os princípios são normas
imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de
complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação
da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da
conduta havida como necessária à sua promoção.

Humberto Ávila afirma que as normas são construções do intérprete, por isso vai
depender da interpretação para dizer se um dispositivo contém uma regra, um princípio ou um
postulado, ou seja, não há como dissociar interpretação de aplicação.
Logo, não se pode concluir que um dispositivo de nossa Constituição exprime um
princípio ou uma regra, tudo depende das conexões valorativas que o intérprete faz ou deixa
de fazê-lo, pois estas somente serão aferíveis no processo de interpretação, pelo fim que se
pretende alcançar e desde que sempre se seja considerado o caso concreto a solucionar.
Nesse ponto o mesmo autor afirma que de um dispositivo pode ser construído
(interpretado) um sentido que traduza uma regra e, concomitantemente, um princípio e ou um
postulado. Humberto Ávila (2009, p. 69) cita alguns exemplos:
Examine-se o dispositivo constitucional segundo o qual é exigida lei em sentido
formal para a instituição ou aumento de tributos. É plausível examina-lo como regra,
como principio e como postulado. Como regra, porque condiciona a validade da
criação ou aumento de tributos à observância de um procedimento determinado que
culmine com a aprovação de fonte normativa especifica – a lei. Como princípio,
porque estabelece como devida a realização dos valores de liberdade e de segurança
jurídica. E como postulado, porque vincula a interpretação e a aplicação à lei e ao
Direito, preexcluindo a utilização de parâmetros alheios ao ordenamento jurídico.

A legitimidade da atuação administrativa não está na simples aferição de uma norma
legal específica, mas sim na ponderação do sistema jurídico formado por princípios e regras.
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Os princípios estabelecem um fim a ser atingido, ou seja, uma função diretiva para a
determinação da conduta. A positivação de princípios implica a obrigatoriedade da adoção de
comportamentos necessários a sua realização, salvo se o ordenamento jurídico predeterminar
por meio por regras de competência.
Humberto Ávila (2011, p. 80) alerta-nos que não devemos confundir os princípios com
valores, embora estejam reciprocamente relacionados, na proporção que o estabelecimento de
fins implica qualificação positiva de um status quo que se pretende preservar ou promover:
Os princípios afastam-se dos valores porque, enquanto os princípios se situam no
plano deontológico e, por via de conseqüência, estabelecem a obrigatoriedade de
adoção de condutas necessárias à promoção gradual de um estado de coisas, os valores
situam-se no plano axiológico ou meramente teleológico e, por isso, apenas atribuem
uma qualidade positiva a determinado elemento.

Assim, os princípios não são apenas valores, visto que institui o dever de adotar
comportamentos necessários à realização de um estado de coisas, ou seja, não ficam a mercê
de preferencias pessoais como ocorre com os valores.
Humberto Ávila propõe a superação de um modelo dual de separação entre regras e
princípios, propondo uma nova categoria de espécie normativa denominada de postulados
normativos aplicativos, que não será adotada nessa pesquisa por aceitarmos a doutrina
dominante de que não há diferenciação entre postulados e princípios.
Humberto Ávila50 demonstra que a teoria dos princípios, tal qual concebida por
Dworkin e Alexy, sofreram forte evolução na obra destes doutrinadores e na doutrina
estrangeira quanto aos critérios de distinção entre princípios e regras baseados nos modos de
aplicação e colisão.
Na atualidade, outra questão relevante é a vinculação direta da Administração Pública
aos princípios constitucionais, que mesmo diante da ausência de emissão de norma legal não
pode ser se escusar à realização dos direitos fundamentais.
Ressalte-se que não estamos afirmando que na ausência de lei decorreria competência
normativa derivada à Administração Pública, aliás, Gustavo Binenbojm (2008, p. 37) comenta
50

Demonstra Humberto Ávila a evolução da teoria dos princípios na doutrina estrangeira (2011, p. 131): “A obra
de Dworkin, a partir de seu trabalho seminal sobre princípios, deixa de focar na distinção entre princípios e
regras, e mantem a distinção unicamente para realçar a existência de diferentes critérios interpretativos no
Direito; a obra de Alexy sofre uma serie de aperfeiçoamentos, tanto na própria definição de princípios como
mandamentos a serem otimizados, em vez de mandamentos de otimização, quanto a eficácia mesma dos
princípios, ultimamente referidos como “dever ser ideal”, também com eficácia não estritamente prima facie”.
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que: “talvez o mais importante aspecto dessa constitucionalização do direito administrativo
seja a ligação direta da Administração aos princípios constitucionais, vistos estes como
núcleos de condensação de valores”.
Já podemos verificar no nosso ordenamento a possibilidade dos princípios serem
aplicados diretamente, sem a intermediação de legislação infraconstitucional. Assevera
Marçal Justen Filho (2002, p. 172) “Portanto, é juridicamente cabível que a Administração
encontre na própria Constituição o fundamento normativo para atuação. Mas essa hipótese é
excepcional”.
Como bem demonstrou o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº
12, que versou sobre a constitucionalidade da Resolução nº 7/05 do Conselho Nacional de
Justiça, a qual veda o nepotismo no âmbito do Poder Judiciário.
A ADC nº 12 foi proposta pela Associação dos Magistrados do Brasil (AMB) em
favor da Resolução nº 07/05, do CNJ51, ato normativo que disciplina o exercício de cargos,
empregos e funções por parentes, cônjuges e companheiros de magistrados e de servidores
investidos em cargos de direção e assessoramento, no âmbito dos órgãos do Poder Judiciário e
dá outras providências.
A ação foi julgada procedente para declarar a constitucionalidade da Resolução nº.
07/2005, do CNJ. As restrições constantes do ato resolutivo são, no rigor dos termos, as
mesmas já impostas pela Constituição Federal de 1988, dedutíveis dos princípios republicanos
da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade.
51

“EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, AJUIZADA EM PROL DA
RESOLUÇÃO 07, DE 18.10.05, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO NORMATIVO QUE
‘DICIPLINA O EXERCÍCIO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES POR PARENTES, CÔNJUGES E
COMPANHEIROS DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES INVESTIDOS EM CARGOS DE DIREÇÃO E
ASSESSORAMENTO, NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS’. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Os condicionamentos impostos pela Resolução n.
07/2005, do CNJ, não atentam contra a liberdade de prover e desprover cargos em comissão e funções de
confiança. As restrições constantes do ato resolutivo são, no rigor dos termos, as mesmas já impostas pela
Constituição de 1988, dedutíveis dos republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da
moralidade. 2. Improcedência das alegações de desrespeito ao princípio da separação dos Poderes e ao princípio
federativo. O CNJ não é órgão estranho ao Poder Judiciário (art. 92, CF) e não está a submeter esse Poder à
autoridade de nenhum dos outros dois. O Poder Judiciário tem uma singular compostura de âmbito nacional,
perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado de uma parte dele. Ademais, o art. 125 da Lei Magna
defere aos Estados a competência de organizar a sua própria justiça, mas não é menos certo que esse mesmo art.
125, caput, junge essa organização aos princípios ‘estabelecidos’ por ela, Carta Maior, neles incluídos os
constantes do art. 37, cabeça. 3. Ação julgada procedente para: a) emprestar interpretação conforme à
Constituição para deduzir a função do substantivo ‘direção’ nos incisos II, III, IV, V do artigo 2º do ato
normativo em foco; b) declarar a constitucionalidade da Resolução 07/2005, do Conselho Nacional de Justiça”
(STF, ADC 12/DF, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 20.08.2008, DJe-237, 18.12.2009).
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Nesse sentido, é o breve excerto preferido pela ministra Cármen Lúcia no tribunal
pleno do STF, no dia 20/08/2008, na ADC n.º 12, pela constitucionalidade da Resolução nº
7/05 do CNJ, que veda o nepotismo no âmbito do Poder Judiciário:
(...) c) a juridicidade que obriga o Poder Público, em qualquer de suas manifestações
pelos órgãos próprios, emana dos comandos constitucionais, não assim de norma
infraconstitucional. Os princípios constitucionais aplicam-se a todos os Poderes da
união, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Destarte, o poder normativo do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional
do Ministério Público tem fundamento de validade na própria Constituição da República, não
necessitando, portanto, de intermediação legislativa.
A competência regulamentar do Conselho Nacional de Justiça prevista na Constituição
Federal já foi citada como exemplo de regulamento em sentido amplo no direito brasileiro. O
julgamento da ADC nº. 12 pelo STF veio confirmar a força normativa da Constituição da
República Federativa do Brasil, deixando claro que a regulamentação do CNJ não poderia
ficar indiferente ou transgredir a ordem constitucional.
Assim, os princípios e as regras da Constituição é que dão vigor à Lei, visto que esta
não é perfeita e deve guardar correlação direta com os mandamentos constitucionais sob pena
de invalidação.
Apesar dessa alteração da atuação jurisdicional sobre o prisma constitucional no
controle dos atos administrativos, a doutrina e a jurisprudência divergem acerca da
possibilidade da verificação dos atos normativos das agências reguladoras pelo Poder
Judiciário.
As agências reguladoras somente atuarão, realmente, com independência frente aos
poderes políticos se observar os princípios que norteiam a Administração Pública e o Estado
Constitucional Democrático de Direito.
Embora a competência normativa das agências reguladoras seja enquadrada como
exercício da discricionariedade, esta sofrerá o influxo de parâmetros principiológicos,
necessariamente, de modo que os atos normativos, que não estejam conformados pela
juridicidade, sejam declarados ilegítimos.
Nesse sentido, Carlos Ari Sundfeld (2001, p. 09) demonstra que permanência do
direito administrativo depende da efetividade do controle jurisdicional e que é necessário para
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a subsistência do Estado um símbolo indicativo da impossibilidade de o Executivo agir
arbitrariamente. Embora este símbolo seja a lei, de certo é possível trocá-lo por outras
espécies normativas:
Em termos exclusivamente lógicos, o Estado de Direito pode prescindir da
subordinação do ato administrativo à lei e do Executivo ao Legislativo. Basta
preservar em vigor o dogma de que o ato da Administração não pode ser fruto do
capricho (mesmo que não haja uma lei a sujeitá-lo). Para o sistema funcionar, na
prática, é preciso um símbolo indicando a impossibilidade de o Executivo agir
arbitrariamente. Esse símbolo, ainda hoje, é a lei; mas é possível trocá-lo por espécies
normativas outras. A permanência do direito administrativo depende, isto sim, da
efetividade do controle jurisdicional. Se este prosseguir existindo, e se continuar
fundando sua análise no pressuposto da proibição da arbitrariedade, as mudanças que
ocorrerem, por mais profunda, não destruirão a submissão da Administração ao
direito. O direito administrativo permanecerá.

Dessa forma, encontraremos os limites da atividade normativa das agências
reguladoras nas leis criadoras de tais entes, bem como nos princípios constitucionais, visto
que, hodiernamente, a Administração Pública deve propiciar a realização efetiva não só da lei,
mas dos princípios e valores consagrados em nosso texto constitucional.
Os limites da discricionariedade administrativa no Direito brasileiro são realizados de
forma exclusiva, ou seja, negativamente. Ademais, não adotamos um sistema de precedentes
judiciais como o da Common Law nem o contencioso administrativo francês, que vincula a
atuação da Administração Pública.
Assevera Carlos Ari Sundfeld, (2009, p.165):
O direito, mesmo nos casos de maior discricionariedade, fornece sempre os elementos
para a identificação, por via negativa (isto é, dizendo o que ela não pode ser), da
finalidade do ato. E o faz através de ideias como as da razoabilidade,
proporcionalidade, moralidade e boa-fé, das quais deriva a interdição dos atos cujos
fins sejam irracionais, imorais ou consagradores de má-fé.

Os princípios são os instrumentos que limitam a competência discricionariedade das
agências reguladoras em nosso sistema legal sem a incorporação do arbítrio.
Como já dito, o texto constitucional e legal encerram, em regra, textura aberta, seja por
opção do legislador, seja porque entendeu de deixar à prudência dos administradores públicos
a atividade criativa de complementá-lo, seja porque não há como prever todas as situações
que venham a ocorrer, que tornam os sentidos deles extraídos inesgotáveis.
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Vladimir da Rocha França (2007, p. 8) nos alerta que os princípios jurídicos não
devem ser encarados como compartimentos incomunicáveis, porque devem ser conjugados na
atividade do intérprete e considerar que cada princípio tem um conteúdo e uma finalidade
distinta:
É preciso que o operador jurídico compreenda que os princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência são elementos que
devem ser conjugados para o melhor entendimento do regime jurídico-administrativo.
Todavia, apesar do conteúdo principiológico do regime jurídico-administrativo exigir
coerência, unidade e aplicabilidade, pois mesmo havendo a necessária
interdependência entre os princípios constitucionais da administração pública, é
preciso que esteja assegurado a cada preceito, um conteúdo e uma finalidade distinta.
Do contrário, a argüição do princípio no caso concreto perde sua utilidade prática.

A atividade de controle da competência normativa das agências reguladoras está
vinculada não apenas ao principio da legalidade, mas também aos demais princípios
constitucionais, que servem de parâmetros de valoração para a edição dos atos e decisões
dessas autarquias especiais, como nos alerta Marçal Justen Filho (2002, p. 593) “Não se pode
admitir que a introdução de agências na organização administrativa brasileira seja instrumento
para reduzir o controle social, politico e jurídico sobre o exercício de competências estatais”.
Por isso, passaremos a analisar os princípios constitucionais expressos no artigo 37,
caput, da Constituição da República Federativa do Brasil: legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência, porque estão positivados e passam a ter força normativa
que obriga a adoção de comportamentos necessários a sua realização, ou seja, através dos atos
legislativos, executivos e jurisdicionais.
Na ausência da legislação, não poderá o Poder Judiciário se esquivar de exercer
controle dos atos normativos infralegais exarados pelas agências reguladoras, contudo não
pode ser realizado apenas através de um juízo de equidade ou intuição, porque estaríamos
também diante de uma arbitrariedade de um poder sobre outro.
Não é possível, por exemplo, invalidar uma norma regulatória apenas por dizer que ela
está afrontando o princípio da moralidade se não se explicar quais os critérios adotados para
tal verificação, quais os valores foram considerados para se chegar a tal conclusão, quais os
comportamentos ideais (lato sensu) que foram utilizados para fazer o contraponto ao ato
atacado.
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Também explanaremos acerca dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do
devido processo legal por sua grande importância em toda a atividade de intepretação e
aplicação do Direito, especialmente, no Direito Administrativo, o qual possui institutos como
a discricionariedade administrativa, que permeiam tanto a atividade normativa como
executiva da Administração Pública, inclusive das agências reguladores.
Antes de explanar sobre cada um dos princípios é importante relembrar que não
estamos defendendo a ideia de sua aplicação isolada no caso concreto, até porque todos eles
estão interconectados por suas finalidades e valores, bem como por serem as normas
estruturantes da atividade da Administração Pública.
Ao contrário, na ausência de regra jurídica específica, exige-se um maior trabalho do
intérprete para justificar a incidência da força normativa de um princípio, por exemplo, para
ensejar a aplicação de uma sanção legal como a invalidação de um ato ou a aplicação de uma
sanção disciplinar. Impõe-se um maior trabalho argumentativo que traduza uma demonstração
objetiva de critérios e valores que foram considerados para a tomada de decisão.

4.2 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

J. J. Gomes Canotilho (2000, p. 255) aponta duas vertentes do princípio da legalidade
da administração: princípio da supremacia da lei e o princípio da reserva de lei:
O princípio da legalidade da administração, sobre o qual insistiu sempre a teoria do
direito público e a doutrina da separação dos poderes, foi erigido, muitas vezes, em
cerne essencial do Estado de direito. Postulava sua vez dois princípios fundamentais:
o princípio da supremacia ou prevalência da lei (Vorrang des Gesetzes) e o princípio
da reserva da lei (Vorbehalt des Gesetzes).

Essas duas vertentes supracitadas por J. J. Gomes Canotilho foram adotadas pela
doutrina brasileira. Em primeiro lugar, o princípio da supremacia da lei, pelo qual a lei
prevalece e tem preferência sobre os atos da administração. Em segundo lugar, princípio da
reserva de lei, pelo qual o tratamento de certas matérias seja formalizado pela legislação
necessariamente, portanto se exclui a utilização de outros atos de caráter normativo.
Atualmente, prevalece, na praxe jurídica brasileira, a ideia da vinculação positiva da
administração à lei.
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“Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza.” Essa é a ideia expressa de
por Hely Lopes Meirelles (2002, p. 86) e corresponde ao que já vinha explícito no artigo 4º da
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789: “A liberdade consiste em poder
fazer tudo aquilo que não prejudique outrem: assim, o exercício dos direitos naturais de cada
homem não tem por limites senão os que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo
dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser determinados pela Lei”.
Essa é a visão tradicional do princípio da legalidade, o que foi fundamental para
manutenção do Estado de Direito, todavia, na atualidade, devemos fazer uma releitura do
princípio da legalidade a luz da constitucionalização do Direito Administrativo.
O princípio da legalidade possui um sentido mais amplo, que traduz com maior
fidelidade a ideia de constitucionalização do ordenamento jurídico: o denominado “princípio
da constitucionalidade ou da juridicidade” ou, como denomina alguns autores como Carlos
Ari Sundfeld: “bloco de legalidade”52.
É importante esclarecer que não se trata de esvaziamento do princípio da legalidade,
porque este não foi substituído pelo princípio da constitucionalidade. Nesse sentido, Vladimir
França (2000, p.75) esclarece:
Entretanto, a expansão de poder e influencia do Executivo sobre as demais funções do
Estado (legislativa e jurisdicional), bem como na vida jurídica do cidadão, acabaram
colocando em crise a concepção de legalidade que até então se tinha. Não está se
afirmando que o principio da legalidade tenha, numa perspectiva lógico-formal,
desaparecido, mas sim a urgência de seu redimensionamento para satisfazer novas
exigências sociais.

A consagração do princípio da juridicidade não aceita a ideia da administração
vinculada exclusivamente às regras prefixadas nas leis, mas sim ao próprio Direito, o que
inclui as regras e princípios previstos na Constituição.
J. J. Gomes Canotilho (2000, p. 704), ao comentar a relativização do princípio da
reserva de lei no ordenamento jurídico português, alerta-nos que problemas de delimitação de
competências só serão resolvidos em face dos ordenamentos constitucionais positivos de cada
país:
52

Comenta Carlos Ari Sundefeld (2003, p.32): “A administração não age apenas de acordo com a lei; subordinase ao que se pode chamar de bloco de legalidade. Não basta a existência de autorização legal: necessário atentar
à moralidade administrativa, à boa-fé, à igualdade, à boa administração, à razoabilidade, a proporcionalidade –
enfim, aos princípios que adensam o conteúdo das imposições legais”.
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A reserva de lei não deve divorciar-se das estruturas constitucionais concretas de cada
país, pois ela coloca o problema de delimitação de competências que só em face dos
ordenamentos constitucionais positivos podem ser esclarecidos. Assim, por exemplo,
é diferente a problemática da reserva da lei num esquema constitucional de
competências, como o português, em que o Governo também possui poderes
legislativos originários, e a problemática da reserva de lei numa ordem constitucional
de competências onde o executivo só dispõe de poderes legislativos quando
autorizado pelo Parlamento. (...)

4.2.1 Regulação administrativa e legalidade

A correlação entre o principio da legalidade e a regulação administrativa é um dos
temas mais debatidos, hodiernamente, no Direito Público. A intervenção do Estado na
economia multiplicou a atividade normativa da Administração Pública, principalmente, das
agências reguladoras.
Comenta Alexandre Santos de Aragão (2006, p. 397):
A determinação do âmbito do poder normativo das agências reguladoras pressupõe a
definição do que se entende por Estado de Direito, separação de poderes, principio da
legalidade e discricionariedade. À complexidade destas matérias agrega-se a
insistência com que parte da doutrina brasileira mantém a respeito delas uma
concepção ainda apegada às suas origens mais remotas, totalmente diversas da
realidade do Estado contemporâneo.

A função legislativa caracteriza-se, precipuamente, pela realização de ponderações no
plano abstrato, a função administrativa caracteriza-se pela realização de ponderações no plano
concreto.
No decorrer dessa pesquisa constatamos que a regulação administrativa no Direito
brasileiro, embora não consista numa atividade normativa no sentido constitucional da
palavra, pode produzir normas abstratas através da discricionariedade, desde que seja
complementar à lei e com observância dos princípios constitucionais.
Em grande parte, a discricionariedade é referida apenas na organização administrativa
interna, porém a competência discricionária também é exercitada, externamente, fora da
orbita administrativa em um estado regulador.
Nesse sentido, Marçal Justen Filho (2002, p. 536):
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Muitas vezes, imagina-se que a discricionariedade seria um fenômeno interno a
organização administrativa e que sujeitaria apenas aqueles que travassem algum tipo
relação jurídica com o Estado. Assim, por exemplo, os regulamentos administrativos
nunca poderia afetar a conduta dos cidadãos enquanto administrados. Essa distinção
perde sua razão de ser, na medida em que se reconheça a competência estatal para
regular a atividade econômica privada. Se a iniciativa privada comporta disciplina
regulatória por parte do Estado, dar-se-á a configuração de competência vinculada ou
discricionária.

Toda regulação ou regulamentação tem um quê de criação, não teria sentido se a
atuação normativa das agências só pudesse dizer o que a lei já disse, visto que não foi dada
competência normativa a tais entidades apenas para repetir a letra genérica da lei.
Com o redimensionamento do princípio da legalidade, este passa a ser mais um dos
princípios constitucionais que deve nortear a produção dos atos administrativos, ainda que a
própria lei delegue uma maior amplitude decisória ao administrador.
As agências reguladoras não podem usurpar competências legislativas, muito menos
atuar de forma ilimitadamente quando houver omissão do Poder Legislativo. Elas dependem
de lei para sua instituição e funcionamento. Ademais, os poderes a elas atribuídos deverão
estar previstos em lei e circunscritos a sua área de atuação.
Nesse sentido, Marçal Justen Filho (2002, p. 506):

Essa é a solução constitucional vigente entre nós e essa esquematização não pode ser
afastada através do argumento de que o Executivo pode dispor sobre tudo aquilo que
não foi objeto de disciplina pelo Legislativo. Essa solução é radicalmente
incompatível com a Constituição, produzindo uma nova sistemática de separação de
poderes e dando outra configuração ao princípio da legalidade. Passar-se-á a admitir
que ninguém é obrigado a fazer e deixar de fazer algo senão em virtude de lei ou, na
sua omissão, em decorrência do disposto em ato oriundo do Executivo.

Não se pode reconhecer alguma competência normativa derivada sem lei que a
institua, ou seja, também há ausência de discricionariedade na ausência de lei, pois a omissão
legislativa não defere ao Poder Executivo competência para inovar na ordem jurídica.
A competência normativa derivada, tal como se passa com a discricionariedade,
concretiza-se como um conjunto de poderes produzidos por decisão legislativa.

89

4.2.2 A questão da “deslegalização”

A discussão sobre a tese da deslegalização é realizada no âmbito das agências
reguladoras. Como já frisamos acima, parte da doutrina entende que a ampla liberdade para
que a agência reguladora defina o conteúdo dos atos normativos do setor regulado é permitida
através da deslegalização.
Há autores, como Diogo Figueiredo Moreira Neto(2006, p. 419), José dos Santos
Carvalho Filho (2008, p. 65) e Alexandre Santos de Aragão (2006, p. 424), que defendem a
possibilidade de agências reguladoras baixarem normas regulatórias no setor regulado com
fundamento no fenômeno da deslegalização ou deslegificação.
Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho (2008, p. 65) comenta:
Por conseguinte, não nos parece ocorrer qualquer desvio de constitucionalidade no
que toca ao poder normativo conferido às agências. Ao contrário do que alguns
advogam, trata-se do exercício de função administrativa, e não legislativa, ainda que
seja genérica sua carga de aplicabilidade. Não há total inovação na ordem jurídica
com edição de atos regulatórios das agências. Na verdade, foram as próprias leis
disciplinadoras da regulação que, como visto, transferiram alguns vetores, de ordem
técnica, para normatização pelas entidades especiais – fato que os especialistas têm
denominado de “delegalização”, com fundamento no direito francês (“domaine de
l’ordonnance”, diverso do clássico “domaine de la loi”). Resulta, pois, que tal
atividade não retrata qualquer vestígio de usurpação da função legislativa pela
administração, pois que poder normativo – já o acentuamos – não é poder de legislar:
tanto pode existir este sem aquele, como aquele sem este. É nesse aspecto que deve
centrar-se a análise do tema.

Deslegalização, para Diogo de Figueiredo Moreira Neto é a retirada pelo próprio
legislador de determinada matéria do domínio da lei, passando-a para o domínio do ato
administrativo53.
Alexandre Santos de Aragão (2006, p. 424) atribui às agências reguladoras um amplo
poder normativo regulamentar através do processo de delegificação ou deslegalização:
A deslegalização estaria implícita no amplo poder normativo (esteado em standards
gerais) conferidos pelas leis instituidoras às agências reguladoras para exercer as suas
competências regulando determinado setor da economia, principalmente em seus
aspectos técnicos, observada a política pública fixada pela lei e pela Administração
central.

53

Diogo de Figueiredo Moreira Neto apud Alexandre Santos de Aragão (2006, p. 419), a deslegalização consiste
na “retirada, pelo próprio legislador, de certas matérias, do domínio da lei (domaine de la loi) passando-as ao
domínio do regulamento (domaine de l’ordonnance)”.
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Vamos analisar um caso hipotético citado por Alexandre Santos de Aragão (2006, p.
423), em nota de rodapé:
Imaginemos, exemplificativamente, a existência de uma lei que, por hipótese,
determinasse o limite máximo de emissão de 150 mg de resíduos sólidos pelos
veículos de transporte coletivo. Posteriormente, advém uma nova lei, que cria um
órgão regulador na matéria e lhe atribui a competência normativa para, com base nos
princípios e finalidades legais (meio ambiente, evolução tecnológica, etc.), fixar os
limites de resíduos sólidos a serem emitidos pelos veículos de transporte coletivo. Nos
parece natural que este órgão, no exercício da competência conferida pela lei posterior
(lex posterior derogati priori), possa fixar limite (razoável) de emissão de resíduos
sólidos diverso de 150 mg.

Se uma nova lei que cria uma agência reguladora de transporte coletivo, em tese,
transfere para esse ente a competência normativa de baixar normas para o setor regulado.
A agência reguladora (observados os parâmetros de proteção do meio ambiente e
evolução tecnológica) baixa a sua primeira norma, o ato normativo da agência reguladora diz
que não pode emitir mais de 100 mg.
Parte da doutrina que adota a tese da deslegalização entende que é a lei
deslegalizadora que vai revogar a lei vigente. No dia em que foi promulgada a lei que criou a
referida agência reguladora não havia contrariedade com a lei existente, no momento em que
a agência reguladora editar o ato normativo e esse for promulgado a lei deslegalizadora é
concretizada, ganha força normativa suficiente para revogar a lei em vigor.
Alexandre Santos de Aragão chama a lei deslegalizadora de lei de baixa densidade
normativa, porque a ela não tem conteúdo, no dia em que é editado o ato normativo da
agência reguladora é que ela ganha conteúdo, força normativa.
Se o ato normativo da agência reguladora determinasse a emissão de 200 mg seria
invalidada, porque violaria o parâmetro estabelecido pela lei deslegalizadora.
A deslegalização ou delegificação não é admitida pela nossa ordem constitucional
porque opera uma verdadeira degradação da hierarquia normativa da lei, que por opção do
próprio legislador deixa determinada matéria de ser regulada por lei e passa para a seara do
ato administrativo normativo.
Gustavo Binenbojm (2006, p. 100) é contra a adoção da deslegalização e assevera que
a remição feita aos artigos 21, XI e 177, § 2º, III, da CRFB, não teria respaldo para
excepcionar ou permitir tal processo no ordenamento jurídico brasileiro:
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Com efeito, não se admite que possa existir, no Direito Brasileiro, o fenômeno da
deslegalização, por meio do qual a lei de criação da agência degradaria o status
hierárquico da legislação anterior, permitindo a sua alteração ou revogação por atos
normativos editados pela agência. Tal importaria, ao ângulo formal a possibilidade de
o legislador alterar o procedimento legislativo previsto na própria Constituição – o que
é inadmissível.

O princípio da legalidade administrativa tem duplo efeito porque não serve apenas
para proteger a liberdade dos indivíduos, como para limitar e vincular a atuação da autoridade
administrativa, dessa forma ele comporta com a constitucionalização do direito administrativo
uma ampliação pela juridicidade, mas não comportaria uma degradação hierárquica ou uma
supressão por norma de hierarquia inferior, segundo a nossa ordem constitucional.

4.2.3

Discricionariedade

administrativa

e

aplicação

de

“conceitos

jurídicos

indeterminados” na competência normativa das agências reguladoras

Conceitos jurídicos indeterminados são expressões vocabulares que comportam
indeterminação de sentido, como bem comum, mulher honesta, boa-fé, probidade, etc.
possibilitam o controle social pelo Estado e sua dogmática jurídica em uma sociedade
altamente complexa.
Há

doutrinadores

que

não

fazem

qualquer

distinção

entre

exercício

de

discricionariedade e a interpretação de conceitos jurídicos indeterminados, enquanto outros
fazem questão de ressaltar a diferença54.
Para Marçal Justen Filho (2010, p. 169) nos conceitos jurídicos indeterminados a lei
transfere ao aplicador a margem de autonomia para determinar a solução cabível para o caso
concreto, sem que isso produza o surgimento de autonomia configuradora da
discricionariedade:

54

Comenta Andreas J. Krell (2004, p.14): “Especialmente após a criação da República Federal da Alemanha, o
poder discricionário foi consideravelmente reduzido por parte da doutrina e da jurisprudência. A amarga
experiência do regime nazista, que erradicou o controle judicial dos órgãos governamentais e administrativos do
regime totalitário, contribuiu para um aumento expressivo do controle judicial em várias áreas da Administração
Pública no período pós-guerra. A partir da promulgação da Lei Fundamental de Bonn, de 1949, o reforço do
princípio da reserva da lei e a garantia constitucional de uma plena proteção judicial contribuíram para que a
doutrina e a jurisprudência, num primeiro momento, adotassem amplamente a linha de que o emprego de
conceitos indeterminados numa hipótese legal não atribuía qualquer discricionariedade”.
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Quando a lei adota um conceito jurídico indeterminado, visa a produzir uma solução
que seja adaptável à realidade e suscetível de controle. Isso decorre de que o conceito
jurídico indeterminado é determinável, para utilizar a expressão de EROS GRAU. A
possibilidade de determinação do conteúdo do conceito é instrumento de controle
sobre a escolha do aplicador.

Já, Andreas J. Krell (2004, p. 18/19) nós alerta que parece, extremamente, difícil para
não dizer impossível fixar critérios para definir-se onde termina o trabalho de interpretação e
começa a discricionariedade:
Ao contrário da referida doutrina germânica, a maioria dos autores brasileiros aceita
que a discricionariedade pode estar localizada na hipótese ou no mandamento da
norma, visão que tem respaldo na referida teoria dos diferentes elementos do ato
administrativo, que entende que o motivo bem como o objeto podem conter juízos
discricionários. Todavia, há também um número crescente de doutrinadores nacionais
que rejeita a idéia de que a discricionariedade administrativa possa estar localizada nas
expressões vagas e fluidas dos termos indeterminados legais, enfatizando que estes
devem ser preenchidos através de um ato de interpretação intelectiva ou cognitiva.

Hodiernamente, não se concebe mais o estudo da discricionariedade de forma
dissociada da analise dos chamados conceitos jurídicos indeterminados, isso porque
sintetizando as ponderações de Gustavo Binenbojm (2008, p. 213) a discussão sobre tais
conceitos destina-se a perquirir se eles estabelecem: uma área de escolhas puramente
discricionárias, uma vinculação a uma única solução alcançável por interpretação ou uma
margem de livre apreciação por parte da autoridade administrativa.

Todavia, os conceitos jurídicos indeterminados e a discricionariedade são dois termos
distintos, mas servem para o mesmo objetivo, diminuir a vinculação legal para atender as
necessidades da sociedade moderna.

Destarte, Andreas J. Krell enfatiza que parece mais coerente entender que o uso de
conceitos jurídicos indeterminados e a concessão de discricionariedade são manifestações
comuns da técnica legislativa de abertura das normas jurídicas, carecedoras de
complementação.

Segundo Andreas J. Krell (2004, p. 19/20) os conceitos indeterminados e a
discricionariedade são fenômenos interligados, visto que, muitas vezes, o órgão
administrativo deve lançar mão desta para poder preencher aqueles:
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Visto por este ângulo, pode-se afirmar que a discricionariedade tem a natureza de uma
“técnica ordinária”, uma solução normal face à impossibilidade de tudo se prever na
letra da norma, e que ela constitui menos um poder específico da Administração do
que um tipo de competência, o que “facilita a absorção da idéia que ela pode ser
controlada judicialmente quanto a seus limites”. A pergunta é, justamente, até que
ponto a teoria da distinção rígida entre conceitos indeterminados e discricionariedade que, como vimos, encontra cada vez menos seguidores na própria doutrina alemã, que
procura adequar-se à nova Ordem Jurídica Européia - pode levar a avanços no trato da
questão no Brasil, onde os referidos autores há algum tempo defendem a sua adoção.
Parece que, por aqui, a teoria dos conceitos jurídicos indeterminados pode bem servir
como instrumento para a melhoria da sistematização do controle da discricionariedade
administrativa e até para a sua redução, como tem acontecido na Espanha.

O Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação pura e simples de conceito jurídico
indeterminado para motivar um ato administrativo disciplinar, o que pode ser um indicativo
da orientação da sua jurisprudência, embora o caso concreto não verse diretamente sobre a
utilização de conceitos jurídicos indeterminados na atuação das agências reguladores atinge
indiretamente esta através de áreas sensíveis como a de servidos públicos55.
Em verdade, a discricionariedade administrativa no direito brasileiro permite e merece
um maior controle pelo Poder Judiciário, sobretudo as decisões que estão baseadas na
interpretação de conceitos normativo-objetivos e de experiência.

4.3 PRINCÍPIO DA MORALIDADE

Erigido à categoria de princípio autônomo na norma do art. 37 da Constituição Federal
de 1988, a moralidade administrativa superou a fase em que era tida como consectário do
princípio da legalidade.
Maria Zanella Sylvia Di Pietro (2004, p. 77) citando Antônio José Brandão, argumenta
que a moral foi inicialmente introduzida no ordenamento jurídico através do Direito Civil
pelas teorias do abuso de direitos e do não-locupletamento à custa alheia e da obrigação
natural, tendo passado ao Direito Administrativo pela doutrina do desvio de poder.
55

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AVALIAÇÃO EM ESTÁGIO
PROBATÓRIO. DEVIDA MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL NÃO
OBSERVADA. I - Acarreta a nulidade do ato de exoneração a não observância do comando legal que impõe
avaliações quadrimestrais mediante relatório circunstanciado. II - Não atende a exigência de devida motivação
imposta aos atos administrativos a indicação de conceitos jurídicos indeterminados, em relação aos quais a
Administração limitou-se a conceituar o desempenho de servidor em estágio probatório como bom, regular ou
ruim, sem, todavia, apresentar os elementos que conduziram a esse conceito. Recurso ordinário provido (STJ RMS: 19210 RS 2004/0161210-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 13/03/2005, T5 QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10.04.2006 p. 235)”.
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Acrescenta a mesma autora que quem primeiro tratou do assunto foi Maurice Hauriou
que define a moralidade administrativa como “o conjunto de regras de conduta tiradas da
disciplina interior da Administração”; implica saber distinguir não só o bem e o mal, o legal e
o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, mas também entre o honesto e o
desonesto; há uma moral institucional, contida na lei, imposta pelo Poder Legislativo, e há a
moral administrativa, que “é imposta de dentro e vigora no próprio ambiente institucional e
condiciona a utilização de qualquer poder jurídico, mesmo o discricionário”.
O princípio constitucional da moralidade administrativa impõe limites ao exercício do
poder estatal, posto isto serve de diretriz para o controle dos atos do poder público que
transgridam os valores éticos que devem pautar o comportamento dos órgãos e dos agentes
governamentais.
Assim, toda atuação da atividade estatal está necessariamente subordinada à
observância de parâmetros ético-jurídicos que erigem o princípio da moralidade
administrativa como vetor fundamental no processo de exercício do poder estatal.
O principio da moralidade é uma pauta jurídica de comportamentos éticos dirigidos a
Administração Pública e reconhecida expressamente pelo nosso texto constitucional, cabendo
ao intérprete extrair dela a essência do princípio da moralidade.
Utilizando o princípio da moralidade como exemplo, Humberto Ávila56 apresenta as
diretrizes para a análise dos princípios, observando vários padrões de condutas traçados pela
56

Nesse sentido, Humberto Ávila (2011, pág. 95): “Primeiro, estabelecendo valores fundamentais, como
dignidade, trabalho, livre iniciativa (art. 1º), justiça (art. 3º), igualdade (art. 5º, caput), liberdade, propriedade e
segurança (art. 5º, caput), estabilidade das relações (art. 5º, caput e inciso XXXVI). A instituição desses valores
implica não só o dever de que eles sejam considerados no exercício da atividade administrativa, como, também,
a proibição de que sejam restringidos sem plausível justificação. Segundo, instituindo um modo objetivo e
impessoal de atuação administrativa, baseado nos princípios do Estado de Direito (art. 1º), da separação dos
Poderes (art. 2º), da legalidade e da impessoalidade (arts. 5º e 37). A instituição de um modo objetivo de atuação
implica a primazia dos atos exercidos sob o amparo jurídico em detrimento daqueles praticados arbitrariamente.
Terceiro, criando procedimentos de defesa dos direitos dos cidadãos, por meio da universalização da jurisdição
(art. 5º, XXXV), da proibição de utilização de provas ilícitas (art. 5º, LVI), do controle da atividade
administrativa via mandado de segurança e ação popular, inclusive contra atos lesivos à moralidade (art. 5º,
LXIX e LXXIII), e da anulação de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º). A criação de
procedimentos de defesa permite a anulação de atos administrativos que se afastem do padrão de conduta
juridicamente eleito. Quarto, criando requisitos para o ingresso na função pública, mediante a exigência de
concurso público (art. 37, II); a vedação de acumulação de cargos (art. 37, XVI), proibição de autopromoção (art.
37, XXI, e § 1º); a necessidade de demonstração de idoneidade moral ou reputação ilibada para ocupar os cargos
de ministros do Tribunal de Contas (art. 37), do STF (art. 101), do STJ (art. 104), do TSE (art. 119), do TER (art.
120); a exigência de idoneidade moral para requerer a naturalidade brasileira (art. 12); e a proibição de reeleição
por violação à moralidade (art. 14). A consagração dessas condições para o ingresso na função implica a escolha
da seriedade e da reputação como requisitos do homem público. Quinto, instituindo variados mecanismos de
controle da atividade administrativa, inclusive mediante controle de legitimidade dos atos administrativos pelos
Tribunais de Contas (art. 70)”.
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Constituição no que se refere à moralidade: 1) estabelecendo valores fundamentais; 2)
instituindo um modo objetivo e impessoal de atuação administrativa; 3) criando
procedimentos de defesa de direitos do cidadão; 4) criando requisitos para o ingresso na
função pública; 5) instituindo variados mecanismos de controle da atividade administrativa.
É evidente o alto significado que a Constituição Federal de 1988 atribuiu a
moralidade, porque além de inseri-la como um dos princípios fundamentais da atividade
administrativa se reportou a moralidade em vários de seus dispositivos rigorosos padrões de
condutas, especificando ao máximo os fins do princípio da moralidade o nosso texto
constitucional restringiu assim o âmbito de aplicação deste principio, tornando mais
controlável a sua concretização no nosso sistema jurídico.
O princípio da moralidade exige condutas serias mesmo que não previstas na lei, dessa
forma tem uma relação de congruência maior com o princípio da juridicidade do que com o
legalidade administrativa, visto que violando o princípio da moralidade administrativa
necessariamente estará violado o principio da juridicidade e vice versa, mas não podemos
dizer o mesmo em relação ao principio da legalidade.
Evidencia-se a moralidade administrativa como pressuposto de validade dos atos que,
fundados ou não em competência discricionária, tenham emanado de autoridades reguladoras.
O exercício da discricionariedade deve ser exercido com razoabilidade e
proporcionalidade, respeitando os limites princípiologicos previsto no nosso sistema legal que
conduzem a uma boa administração, a moralidade administrativa, a eficiência no atendimento
ao interesse público.
O princípio da moralidade é um enunciado imperativo de observância obrigatória pela
Administração Pública, por seu conteúdo variar em fundamento, grau, densidade e expansão57

Reforçando Uadi Lammêgo Bulos (2004, p. 509): “A exata medida da moralidade administrativa é algo
complexo de se delimitar, porque o conteúdo desse ditame varia em fundamento, grau, densidade e expansão.
Em fundamento, porque, num sentido amplíssimo, a moralidade administrativa equivale ao conjunto de preceitos
extraídos da estrutura interna da Administração, os quais têm em vista a moral profissional, isto é, a conduta
honesta, proba e honrada do “bom administrador”; Em grau, porquanto, numa acepção ampla, evidencia o
comportamento zeloso, sério, dedicado, isento dos vícios e das mazelas humanas, as quais comprometem o
espírito público dos responsáveis pela res publica; Em densidade, pois o pórtico da moralidade administrativa,
estritamente tomado, é algo que equivale à boa-fé e à lealdade, não como categorias que se confundam
mutuamente, mas em oposição à astúcia, à malicia e à dissimulação; Em expansão, uma vez que, num campo
muito restrito, o administrador é aquele que equaciona a receita e a despesa, tratando com lisura e decência as
finanças públicas, sem desvirtuar os dinheiros do Estado, zelando pelo erário, ao invés de causar-lhe danos,
através de atos eivados de improbidade”.
57
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o Poder Judiciário pode encontrar certa dificuldade em delimita-lo, o que não impossibilita o
seu controle.
Vale a pena ressaltar que na atuação estatal, como no caso das agências reguladoras,
está vinculada ao princípio da moralidade administrativa independentemente de existir norma
legal, como já citamos no início deste capítulo, o Supremo Tribunal de Federal no julgamento
da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 12, afirmou que mesmo sem a previsão
expressa em lei o princípio da moralidade pode ser fundamento para produção de norma
infralegal (resolução) e deve ser observado diretamente pelo administrador público.

4.4 PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p. 104):
Nele se traduz a ideia de que a Administração Púbica tem que tratar a todos sem
discriminações, benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismos, nem perseguições são
toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais, políticas ou ideológicas não podem
interferir na atividade administrativa e muito menos interesses sectários, de facções ou
grupos de qualquer espécie.

Diante do exposto, podemos afirmar que o princípio da impessoalidade tem dois
sentidos: 1) isonomia: diz respeito ao tratamento isonômico dispensado aos administrados que
se encontram na mesma situação, neste caso, o princípio está relacionado com a finalidade
pública; 2) proibição de promoção pessoal: as realizações públicas não são dos agentes, mas
da respectiva entidade administrativa (art. 37, §1º, CRFB).
No sentido isonômico, Marcos Juruena Villela Souto (2011, p. 96) explica como deve
se aplicar o princípio da impessoalidade na visão do regulador “Afinal, por meio da função
regulatória, o Estado fixa uma ponderação de custos e benefícios para todo o setor (princípio
da impessoalidade); é a visão prospectiva global, típica do regulador (...)”.
No outro sentido, da proibição de promoção pessoal A. Saddy (2009, p.124) preceitua
que o princípio da impessoalidade será observado: “quando o agente público não utilizar a
discricionariedade como instrumento para fazer distinção entre interesses onde a lei não a fez,
além de utiliza-la para a atenção de fins pessoais, de grupos econômicos, de ideais políticopartidários ou de fins previamente fixados”.
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Nesse contexto, o objetivo do princípio da impessoalidade é garantir igualdade de
tratamento aos administrados perante a Administração Pública, coibindo favoritismos,
perseguições governamentais, afastando qualquer abuso ou desvio de poder.
Odete Medauar (1999, p. 140) aponta que os princípios da impessoalidade, moralidade
e publicidade apresentam-se intrincados de maneira profunda, registrando-se mesmo
instrumentalização recíproca. A impessoalidade configura-se meio para atuações dentro da
moralidade. A publicidade dificulta medidas contrárias à moralidade e impessoalidade. A
moralidade implica observância da impessoalidade e publicidade.
Nesse contexto, impessoalidade, moralidade e publicidade envolvem a ideia de uma
boa administração, ou seja, uma atuação administrativa isonômica, séria e transparente com
igualdade de tratamento dos administrados e com objetivo de atender ao interesse público.
Há divergência na doutrina quanto aos princípios da impessoalidade e o da finalidade:
O primeiro posicionamento é tradicional, capitaneado por Hely Lopes Meirelles (2002, p. 89)
afirma que o princípio da impessoalidade e da finalidade são sinônimos, porque antes da
Constituição Federal de 1988 este era chamado de princípio da imparcialidade, sendo depois
substituído pelo princípio da impessoalidade. Por outro lado, para Celso Antônio Bandeira de
Mello (2004, p. 98) esses princípios são princípios autônomos, que não se confundem, já que
o princípio da impessoalidade é ausência de subjetividade, enquanto o princípio da finalidade
significa buscar o espírito da lei, a vontade maior da lei.
O ultimo entendimento exposto é o adotado por nosso ordenamento jurídico, uma vez
que o princípio da finalidade não está ligado ao da impessoalidade, mas sim ao princípio da
legalidade, conforme norma do art. 2º, da Lei nº 9.784/99, lei de processo administrativo.

4.6 PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE

Os atos da Administração devem ser públicos, divulgados em nome da democracia.
Depreende-se do princípio republicano que o administrador como gestor da coisa pública
deve dar ciência de sua gestão ao titular do poder constituinte.
Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p. 104):
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Consagra-se nisto o dever administrativo de manter plena transparência em seus
comportamentos. Não pode haver em um Estado Democrático de Direito, no qual o
poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único, da Constituição), ocultamento aos
administrados dos assuntos que a todos interessam, e muito menos em relação aos
sujeitos individualmente afetados por alguma medida.

Pelo princípio da publicidade o Estado deve dar acesso aos cidadãos para fiscalização
e controle da atuação da Administração Pública, segundo A. Saddy (2009, p. 112) “o Estado é
obrigado a dar transparência, ou melhor, visibilidade às opções tomadas conforme a
discricionariedade, estando o agente público vinculado a prestar informações ao administrado
para que tenha acesso a tais condutas e possa controla-las”.
A norma do art. 37, §1º, CRFB58 prescreve dois comandos importantes no que tange
ao dever de publicidade: 1) dever de informação, de suma relevância em um Estado que se
intitula democrático de direito, ao passo que sua violação pode configurar ato de improbidade
administrativa, nos termos da Lei nº 8429/92; e 2) dever de transparência com vedação de
promoção pessoal do administrador na gestão pública.
Ressaltando a importância do princípio da publicidade na efetivação dos direitos
sociais Alessandra Gotti (2012, p.180) comenta que: “A dimensão social do direito à
informação está centrada no princípio da publicidade, segundo o qual há o dever de
publicidade dos atos de administração, especialmente em uma República que possibilita ao
povo a participação direta (art. 1º, parágrafo único, da CF)”.
A sociedade contemporânea é plural, multifacetada, os direitos fundamentais
ultrapassaram as fronteiras nacionais, desse modo a proteção destes direitos não pode ficar a
cargo, apenas, da ordem estatal.
Segundo Paulo Bonavides (2008, p. 28) a democracia participativa é um direito de
quarta dimensão do cidadão para o gênero humano. A democracia direta é de extrema
perfeição, de legitimidade absoluta, do povo governante de si e do povo no mundo virtual.
Nesse contexto, podemos observar que o princípio da publicidade é muito mais amplo
que o simples dever de publicar. Ademais, pode em nosso sistema jurídico ser entendido
como condição de eficácia dos contratos administrativos, conforme preceitua a norma do art.
61, § único, da Lei nº. 8.666/93.
58

Art. 37, §1º, CRFB § 1º: “A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos”.
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As disposições de forma de participação democrática, de acesso a dados e registros
administrativos e a informações sobre atos do governo, previstas nas normas no inciso
XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal
de 1988 foram regulamentadas pela Lei nº. 12.527 de 2011, denominada de Lei de acesso à
informação.
Esta lei veio proporcionar meios de participação popular na fiscalização e controle da
gestão pública, possibilitando o direito de acesso à informação do cidadão brasileiro e a
democratização da atuação administrativa. Nesse sentido, comenta Phillip Gil França (2011,
p. 114) que: “O grau de difusão de informação – qualitativa e quantitativamente – ao cidadão
é o meio efetivo para aferir a extensão do exercício de controle democrático de determinado
Estado”.
Nesse sentido, Sérgio Alexandre de Moraes Braga Júnior (2012, p. 5) assevera que o
direito mais relevante em um Estado Democrático é o direito a ter direitos, ou seja, é o
reconhecimento das prerrogativas inerentes ao exercício da cidadania:
Na verdade, o acesso à justiça, na alcunha de Boaventura Sousa Santos é um “direito
charneira”, é um direito altruísta, pois sua vocação é permitir a existência dos demais
direitos. Por isso, o acesso à justiça não pode se compadecer com uma concepção
meramente abstrata. Essa garantia de possibilidade efetiva de gozo de direitos é
permitida pelo Estado Democrático de Direito, porque este é fundado na cidadania e
na dignidade da pessoa humana. Sem estas metas o Direito perde a alma, e se presta
veicular qualquer tipo de valor sem se cogitar de sua essência, e pode servir como um
bonito invólucro para um conteúdo qualquer.

O cidadão tem vários instrumentos jurídicos a sua disposição para fazer valer o direito
de acesso às informações no Estado Democrático de Direito como o direito de petição (Art.
5º, XXXIV, a CRFB), certidões (Art. 5º, XXXIV, b CRFB), mandado de segurança, habeas
data (Art. 5º, LXXII CRFB), etc.
No que se refere à competência normativa das agências reguladoras a realização de
consultas e audiências públicas tem o intuito de dar publicidade às normas que estão sendo
elaboradas e de aperfeiçoamento da legitimidade das decisões da Administração Pública, em
particular, aquelas que tragam impacto econômico ao cidadão.
O parágrafo 3º, do artigo 4º, da Lei nº 9.427/96, que instituiu a ANEEL, estabelece
que “o processo decisório que implicar afetação de direitos dos agentes econômicos do setor
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elétrico ou dos consumidores, mediante iniciativa de projeto de lei ou, quando possível, por
via administrativa, será precedido de audiência pública convocada pela ANEEL”59.
Essa nova concepção de cidadania é necessária na Administração Pública, uma vez
que permite forjar uma democracia participativa em que os cidadãos e a sociedade civil
participam da realização das ações públicas e de seu controle, mas com o amadurecimento da
experiência acumulada passem a exercer função primordial na concepção de politicas públicas
ampliando não só a eficiência, mas também a legitimidade dessas ações.

4.7 PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA

De certo, o desenvolvimento social e econômico foram melhor encarados pelo setor
privado, que a partir de novas doutrinas e técnicas, passaram a reformular suas atividades a
partir de novos conceitos de qualidade total, reengenharia, valorização da clientela e
eficiência (obtenção de resultados com o menor custo) entre outros.
Por sua vez, no âmbito dos governos e instituições públicas, com maior vagar,
também se percebeu essa nova conjuntura, em particular, diante das pressões sociais, políticas
e econômicas surgidas pela frustração da atuação estatal em seus vários níveis.
No final do Século XX, iniciou-se um movimento em países como: Nova Zelândia,
Austrália, EUA, conhecido como New Public Management (Nova Gestão Pública) que
apresentou novos conceitos e técnicas da gestão de recursos públicos: estabelecimento de
controles estritos das despesas públicas, desregulamentação, privatização e da busca de
eficiência.
Esta última – busca da eficiência – será a questão primordial dos diversos programas
e técnicas de gestão pública, em especial, quando desdobramos o termo eficiência como a
capacidade de aplicar recursos otimizadamente, quanto à eficácia: capacidade de atingir
metas; por fim, efetividade: capacidade de satisfazer as necessidades da coletividade.
Assim sendo, o enfoque principal da atividade dos órgãos e entidades públicas deve
se voltar para os resultados. Nos Estados Unidos da América é aplicado o programa de

59

ANEEL - 6 Cadernos Temáticos ANEEL Audiências e Consultas Públicas, Brasília-DF Outubro 2006.
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Government Performance and Results Act (GPRA) que demonstra a tendência de mudança de
paradigma da gestão pública, passando a ter como premissas básicas: o planejamento
estratégico e a avaliação continuada de desempenho.
No Brasil, a influência deste novo movimento de gestão pública, teve como importante
inovação introduzida pela Emenda Constitucional 19/9860 o princípio da eficiência com o
intuito de substituir a Administração Pública clássica, denominada de burocrática pela
Administração Pública Gerencial baseada na eficiência61.
O princípio da eficiência já estava previsto no ordenamento jurídico brasileiro na Lei
nº 8.987/95, art. 6º, § 1º, lei das de concessões e permissões de serviços públicos, quanto à
prestação de serviços adequados62, mas agora com a referida emenda tal princípio norteia toda
a atuação da Administração Pública.
Destarte, toda a atividade administrativa deve ser eficiência e não somente a prestação
de serviços públicos é isso que espera o administrado e deve servir de vetor para o
administrador e como parâmetro para o judiciário.
A Emenda Constitucional nº 19/98 também alterou outros dispositivos, em especial, os
que tratavam da estabilidade do servidor público, entrementes, pensava-se que a estabilidade
era o grande mal da ineficiência da Administração Pública, assim foram estabelecidas várias
exigências para se adquirir estabilidade no serviço público brasileiro.
O princípio da eficiência repercute tanto na atuação do agente como na estrutura da
Administração Pública, impondo o dever da boa administração.
Diante do exposto, parte da doutrina ainda entende que o conceito de eficiência é
muito fluido, vulnerável, abstrato demais e por isso sua aplicação é muito difícil; a eficiência
não passaria de uma utopia.

60

Art. 37 da CRFB: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados e
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência (...)”.
61
Comenta Bresser Pereira (1996, p. 5): “A administração pública burocrática clássica foi adotada porque era
uma alternativa muito superior à administração patrimonialista do Estado. Entretanto o pressuposto de eficiência
em que se baseava não se revelou real. No momento em que o pequeno Estado liberal do século XIX deu
definitivamente lugar ao grande Estado social e econômico do século XX, verificou-se que não garantia nem
rapidez, nem boa qualidade nem custo baixo para os serviços prestados ao público. Na verdade, a administração
burocrática é lenta, cara, auto-referida, pouco ou nada orientada para o atendimento das demandas dos cidadãos.
62
Art. 6º da Lei nº 8.987/95: “Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno
atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1º
Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
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Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p.75):
Quanto ao princípio da eficiência, não há nada a dizer sobre ele. Trata-se,
evidentemente, de algo mais do que desejável. Contudo, é juridicamente tão fluido e
de tão difícil controle ao lume do Direito, que mais parece um simples adorno
agregado ao art. 37 ou o extravasamento de uma aspiração dos que buliram no texto.

Contudo, coadunamos com o entendimento de que a eficiência constitui princípio
jurídico da Administração Pública e que juntamente com os demais princípios constitucionais
formam e conformam o regime jurídico-administrativo.
O Supremo Tribunal Federal já consagrou a aplicação do princípio da eficiência para
definição inclusive de condutas ímprobas63.
Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento de uma ação popular
destacou o princípio de eficiência como balizamento a ser seguido pelo administrador público
em sua atividade64.

63

Ementa: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE APADRINHADOS EM CARGOS DE
CONFIANÇA. DESVIO DE FINALIDADE. VIOLAÇÃO À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PROVIMENTO
MOTIVADO PARA ATINGIR INTERESSES PESSOAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. 1. O provimento de cargos de livre nomeação e
exoneração devem obedecer aos requisitos encartados na Constituição Federal, vale dizer a) devem ser
destinados às funções de direção, chefia e assessoramento; b) devem ser observados os princípios que regem a
Administração Pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, entre outros. (...) 3.
Dissentir desse entendimento implicaria no reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância face o teor
da Súmula 279 do STF, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. Agravo
regimental desprovido. (AI 842925 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, julgado em 23/08/2011, DJe176 DIVULG 13-09-2011 PUBLIC 14-09-2011 EMENT VOL-02586-05 PP-00785)”.
64

“AÇÃO POPULAR. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. DESOBEDIÊNCIA AOS DITAMES LEGAIS. CONTRATO
DE QUANTIA VULTOSA. DESIGNAÇÃO DA MODALIDADE “TOMADA DE PREÇOS” NO LUGAR DE
“CONCORRÊNCIA PÚBLICA”. INSERÇÃO NO EDITAL DE CLÁUSULAS RESTRITIVAS DO CARÁTER
COMPETITIVO DO CERTAME E ESTABELECIMENTO DE CLÁUSULAS QUE PERMITIRAM PREFERÊNCIAS E
DISTINÇÕES INJUSTIFICADAS. DESVIRTUAMENTO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS LICITANTES.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVAS. LESÃO AO ERÁRIO
PÚBLICO CONFIGURADA. NULIDADE. PRESERVAÇÃO DO POSICIONAMENTO DO JULGADO DE SEGUNDO
GRAU. 1. O que deve inspirar o administrador público é a vontade de fazer justiça para os cidadãos sendo

eficiente para com a própria administração, e não o de beneficiar-se. O cumprimento do princípio da moralidade,
além de se constituir um dever do administrador, apresenta-se como um direito subjetivo de cada administrado.
Não satisfaz às aspirações da Nação a atuação do Estado de modo compatível apenas com a mera ordem legal,
exige-se muito mais: necessário se torna que a administração da coisa pública obedeça a determinados princípios
que conduzam à valorização da dignidade humana, ao respeito à cidadania e à construção de uma sociedade justa
e solidária. 2. A elevação da dignidade do princípio da moralidade administrativa a nível constitucional, embora
desnecessária, porque no fundo o Estado possui uma só personalidade, que é a moral, consubstancia uma
conquista da Nação que, incessantemente, por todos os seus segmentos, estava a exigir uma providência mais
eficaz contra a prática de atos administrativos violadores desse princípio. (...) 5. O dever da Administração
Pública em indenizar o contratado só se verifica na hipótese em que este não tenha concorrido para os prejuízos
provocados. O princípio da proibição do enriquecimento ilícito tem suas raízes na equidade e na moralidade, não
podendo ser invocado por quem celebrou contrato com a Administração violando o princípio da moralidade,
agindo com comprovada má-fé. 6. Recursos especiais improvidos. (REsp 579541/SP, Rel. Ministro JOSÉ
DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2004, DJ 19/04/2004, p. 165)”.
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Embora, Vladimir da Rocha França (2007, p.12) não concorde com o controle total do
ato administrativo apenas com base no princípio da eficiência, contudo afirma que ele é
possível:
O Poder Judiciário não pode compelir a tomada de decisão que entende ser de maior
grau de eficiência. Todos temos nossa ideologia, elemento imprescindível à qualquer
ser humano. Mas o ordenamento jurídico rejeita qualquer relevância do que seja ideal
para o juiz quando no exercício da função jurisdicional, haja vista o ordenamento
jurídico não tolerar outra ideologia senão aquela compatível com os valores e fins
constitucionalmente assentados. Mas a eficiência, quando interpretada em conjunto
com os demais princípios jurídicos (especialmente os da moralidade e o da
proporcionalidade), pode orientar a aferição da juridicidade da ação administrativa. O
que o juiz não pode fazer é, empregando exclusivamente o princípio da eficiência,
invalidar o ato administrativo. É evidente que uma administração pública que atende
aos cânones da proporcionalidade e da moralidade está sendo juridicamente mais
eficiente, havendo um controle jurisdicional de eficiência quanto às vias empregadas
pela administração pública no caso concreto. Verifica-se, portanto, se a administração
pública optou devidamente por vias lícitas. Em suma, a função do Poder Judiciário é
esgotada pela comprovação de que as vias eleitas, bem como sua correlação com o
interesse público no caso concreto, estão em conformidade com o regime jurídicoadministrativo. Não cabe ao juiz, verificado que o administrador atendeu aos padrões
de legalidade, impessoalidade, proporcionalidade, isonomia, moralidade e
publicidade, determinar se a medida vai ser eficiente ou não, caso esta ainda não tenha
sido concretizada. Imagine-se o tumulto que os juízes provocariam se começassem a
invalidar atos administrativos que ferissem seus padrões ideológicos particulares.

Em que pese à restrição feita pelo eminente jurista, observamos que o princípio da
eficiência pode ensejar o controle de ato administrativo (lato senso) desde que seja aplicado
no caso concreto com base nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade em harmonia
com os demais princípios constitucionais da Administração Pública, na acertada opinião de
Humberto Ávila (2011, p. 77):
Esse tópico realça a maior interdependência entre os princípios. Daí se enfatizar a
relação de imbricamento ou entrelaçamento entre eles. Isso se dá justamente porque os
princípios estabelecem diretrizes valorativas a serem atingidas, sem descrever, de
antemão, qual o comportamento adequado a essa realização. Essas diretrizes valorativas
cruzam-se reciprocamente, em várias direções, não necessariamente conflitantes. Os
princípios possuem, pois, pretensão de complementaridade, na medida em que, sobre
abrangerem apenas parte dos aspectos relevantes para uma tomada de decisão, não têm
a pretensão de gerar uma solução específica, mas de contribuir, ao lado de outras razões,
para a tomada de decisão. Os princípios são, pois, normas com pretensão de
complementaridade e de parcialidade.

Ora, não é possível a aplicação isolada de qualquer um dos princípios constitucionais
seja da legalidade, moralidade ou eficiência, ou seja, o controle judicial através do princípio
da eficiência deverá sempre ser realizado a luz dos demais princípios constitucionais que se
complementam e se limitam reciprocamente.
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Como acontece com o princípio da moralidade, em que se deve aplicar com base nos
critérios ético-jurídicos objetivos da boa conduta do administrador que foram construídos a
partir das boas práticas e dos valores almejados pelos cidadãos, certamente, a eficiência da
Administração Pública pode ser analisada com fulcro também nos critérios e práticas
consagradas pela gestão pública.
Em verdade, o juiz não irá escolher a melhor técnica ou até invalidar o ato
administrativo porque este não estava de acordo com aquele de sua preferência, mas deverá
apreciar se o procedimento de tomada de decisão do administrador e sua execução
observaram uma técnica aceita e disseminada nos campos da ciência que auxiliam a atuação
da Administração Pública (economia, administração, por exemplo).
Não concordamos com a crítica de que o juiz não tem capacidade técnica para analisar
um ato do administrador baseado em critérios técnicos, porque a perícia judicial existe para
que o perito traduza a linguagem técnica específica (medicina, engenharia, v. g) a fim de que
o magistrado possa dar aplicação à norma jurídica. Se fosse assim, o Supremo Tribunal
Federal não poderia exercer o controle de constitucionalidade de certas leis, como no caso:
pesquisas com células-tronco embrionárias, tema debatido na ADI nº 3.510, em que se
impugnavam dispositivos da Lei de Biossegurança (Lei nº 11.105/2005); ou ainda,
interrupção de gravidez de feto anencefálico, analisada na ADPF nº 54.
O princípio da eficiência tem bastante relevância quando estamos diante da função
regulatória, porque a intervenção exige ponderação entre custos e benefícios, bem como
equilíbrio do sistema.
Caso não seja aferida a eficiência na elaboração dos atos normativos das agências
reguladoras, principalmente por exigirem conhecimento técnico especializado, colocaria em
risco a segurança das pessoas e a eficiência das decisões desses entes.
Vamos analisar um caso concreto do método estimativo contido no artigo 72, inciso
IV, “c”, da Resolução nº 456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL o qual
impõe arbitramento unilateral de consumo, somente baseado em estatística no universo de
consumidores (classes), por mera similaridade de carga instalada:
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Art. 72. Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja
responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado faturamento inferior ao
correto, ou no caso de não ter havido qualquer faturamento, a concessionária adotará as
seguintes providências: (...) IV - proceder a revisão do faturamento com base nas
diferenças entre os valores efetivamente faturados e os apurados por meio de um dos
critérios descritos nas alíneas abaixo, sem prejuízo do disposto nos arts. 73, 74 e 90: (...)
a) aplicação do fator de correção determinado a partir da avaliação técnica do erro de
medição causado pelo emprego dos procedimentos irregulares apurados; b) na
impossibilidade do emprego do critério anterior, identificação do maior valor de
consumo de energia elétrica e/ou demanda de potência ativas e reativas excedentes,
ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição normal imediatamente
anteriores ao início da irregularidade; e c) no caso de inviabilidade de utilização de
ambos os critérios, determinação dos consumos de energia elétrica e/ou das demandas
de potência ativas e reativas excedentes por meio de estimativa, com base na carga
instalada no momento da constatação da irregularidade, aplicando fatores de carga e de
demanda obtidos a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares.

O método imposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica para arbitramento de
faturamento por estimativa é contestado em trabalho científico realizado através de um
convênio da própria ANEEL e FUSP, denominado: Estudos e Pesquisas Sobre Regulação e
Fiscalização do Setor Elétrico Brasileiro. Projeto: Metodologia de Análise de Cadastros de
Concessionárias, 65 onde se concluiu:
À parte o interesse que este projeto possa ter para a compreensão da realidade
econômica e técnica da área de atendimento, merecem ser ressaltados os resultados
quanto à validade do uso dos algoritmos para uma fiscalização mais profunda de um
concessionário.
Com a aplicação dos algoritmos foi possível identificar os seguintes pontos:
1. Esforço do concessionário na universalização do atendimento elétrico, verificado
através da comparação do índice de crescimento do número de consumidores e o
crescimento da população na área de concessão, pp.7.
2. Esforço do concessionário na conservação da energia na iluminação pública, pp. 4.
3. Instabilidade geral das rotinas de leitura do concessionário, p.24, e a nível de rotas
específicas, pp. 54.
4. Forte componente sazonal nos consumos residenciais, que recomenda intensificar as
medidas de qualidade da energia nos períodos de calor, quando existe maior
probabilidade de sobrecargas, pp 9.
5. Prováveis anomalias nos contratos de suprimento (consumidores com demanda
contratada inferior à demanda efetivamente necessária), pp 30-38.
6. Dificuldades na caracterização da tarifa para baixa renda em consumidores com
regime de uso variável, pp 63, 64.
7. Identificação de um algoritmo sintético para descrição do fator de concentração do
consumo de energia elétrica por categoria de usuários, pp 59.
8. Necessidade de um encadeamento das séries históricas que apresentam uma quebra
no momento da privatização (ano de 1998), pp. 24.

Podemos extrair das conclusões do trabalho cientifico citado, que o setor elétrico ainda
passa pela necessidade de adequação dos serviços na identificação dos consumidores e suas
65

Convênio ANEEL e FUSP - Análise de Cadastros de Concessionárias - Relatório de Aplicações – Instituto
de Eletrotécnica e Energia – IEE/USP, São Paulo, 2000, monografia extraída da internet em 08/07/2013, 10:00
http://www.iee.usp.br/biblioteca/producao/2000/MONOGRAFIAS2000/Ildo%20Relatorio%20de%20aplicacoes
%20-%20CADASTRO.pdf
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características, o que inviabiliza a utilização de modelos não seguros para estimação de
consumo em detrimento dos direitos dos usuários, mas, mesmo assim, não tendo observado
estudo científico, criou uma norma infralegal de arbitramento com base em método inseguro.
Ao apreciar o tema, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:
CONSUMIDOR – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DO CONSUMO POR
ESTIMATIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – Abusividade que se reconhece em face
vantagem excessiva (art. 39, V, do CDC). Adoção, no caso concreto, à míngua de
outros elementos, da média verificada nos 12 meses subseqüentes a regularização. A
fraude autoriza a recuperação do consumo, mas não se constitui em salvo conduto para
a cobrança do que não teria sido consumido. (TJRS – Proc. 71000502203 – 2ª T.C.Cív.
– Rel. Des. Luiz Antônio Alves Capra – J. 28.04.2004).

Por fim, devemos ressaltar que a Agência Nacional de Energia Elétrica revogou a
Resolução nº 456/2000 através da Resolução nº 414/2010, tendo, inclusive modificado os
critérios para recuperação de receita por apuração de diferenças:
Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a
distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles
apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma
sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I – utilização do consumo apurado
por medição fiscalizadora, proporcionalizado em 30 dias, desde que utilizada para
caracterização da irregularidade, segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129; II –
aplicação do fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição causado pelo
emprego de procedimentos irregulares, desde que os selos e lacres, a tampa e a base do
medidor estejam intactos; III – utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis
de consumo mensal de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de
potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de
medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade; IV – determinação
dos consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e reativas excedentes,
por meio da carga desviada, quando identificada, ou por meio da carga instalada, verificada
no momento da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe residencial o
tempo médio e a frequência de utilização de cada carga; e, para as demais classes, os
fatores de carga e de demanda, obtidos a partir de outras unidades consumidoras com
atividades similares; ou V – utilização dos valores máximos de consumo de energia
elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de potência ativa e reativa
excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três) ciclos imediatamente posteriores à
regularização da medição. Parágrafo único. Se o histórico de consumo ou demanda de
potência ativa da unidade consumidora variar, a cada 12 (doze) ciclos completos de
faturamento, em valor igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) para a relação entre a
soma dos 4 (quatro) menores e a soma dos 4 (quatro) maiores consumos de energia elétrica
ativa, nos 36 (trinta e seis) ciclos completos de faturamento anteriores à data do início da
irregularidade, a utilização dos critérios de apuração para recuperação da receita deve levar
em consideração tal condição.

No caso acima citado, poder-se-ia afirma que foi aplicada apenas a regra jurídica do
artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, contudo para que se construa a
argumentação de que existe vantagem excessiva, de certo, deve-se aplicar o princípio da
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eficiência para contextualizar através das possibilidades técnicas e científicas que a agência
reguladora escolheu um método que não tem base segura para sua aplicação.
Se o método aplicado pela agência tem fundamento em estudo científico e fundado em
dados estatísticos confiáveis, de certo, o juiz não poderia afirma que tal arbitramento
constituiu uma vantagem excessiva.

4.7 PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE

A evolução do constitucionalismo que consagrou o Estado de Direito fundado na
juridicidade dos direitos fundamentais ensejou uma grande transformação na hermenêutica
constitucional e elevou o princípio da proporcionalidade a um nível de sobrelevada
importância para proteção dos direitos fundamentais.
Comenta Paulo Bonavides (2009, p. 399) acerca da importância do princípio da
proporcionalidade enquanto fundamento para construção de um novo Estado de Direito
posterior a 2ª Grande Guerra Mundial:
A adoção do princípio da proporcionalidade representa talvez a nota mais distinta do
segundo Estado de Direito, o qual com a aplicação desse princípio, saiu admiravelmente
fortalecido. Converteu-se em princípio constitucional, por obra da doutrina e
jurisprudência, sobretudo da Alemanha e Suíça. Contribui o princípio notavelmente para
conciliar o direito formal com o direito material em ordem a prover exigências de
transformações sociais extremamente velozes, e doutra parte juridicamente incontroláveis
caso faltasse a presteza do novo axioma constitucional. Debaixo de certos aspectos, a regra
de proporcionalidade produz uma controvertida ascendência do juiz (executor da justiça
material) sobre o legislador, sem chegar todavia a corroer ou abalar o princípio da
separação de poderes.

O entendimento do autor acima citado, no tocante as exigências das transformações
sociais e econômicas, correlaciona-se com a atividade normativa das agências reguladoras que
se apresenta como fenômeno jurídico e econômico de grande elasticidade e dinamismo na
nossa realidade atual, onde a falta, ou melhor, a impossibilidade do Poder Legislativo prever
todas as hipóteses e situações relacionadas a um determinado setor da economia não pode ser
pretexto para não sindicabilidade judicial dos atos normativos exarados pelas agências
reguladoras.
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4.7.1 Princípio da razoabilidade

Por outro lado, nessa pesquisa não cabe adentrar na discussão doutrinária quanto à
distinção, confusão, ou sobreposição dos dois princípios aqui destacados, pois o importa é sua
utilização para o balizamento da aplicação dos demais princípios e regras jurídicas sejam elas
constitucionais ou infraconstitucionais.
Vale apenas recordar que o princípio da razoabilidade tem origem nos Estados Unidos
da América (Common Law), em especial, neste último com o desenvolvimento na
interpretação e aplicação jurisprudencial da cláusula do devido processo legal substantivo,
consagrada nas emendas 5ª e 14ª da Constituição dos Estados Unidos.
Já o princípio da proporcionalidade tem origem remota nas teorias jusnaturalistas dos
Séculos XVII e XVIII a partir do momento em que se reconheceu a existência de direitos
imanentes ao homem oponíveis ao Estado, recebeu dignidade constitucional, após a Segunda
Guerra Mundial, na Lei Fundamental de Bonn de 1949, bem como sendo aplicado pelos
Tribunais da Alemanha.
A razoabilidade pressupõe que a atividade administrativa atue em observância a
critérios aceitáveis do ponto de vista racional, devendo guardar uma congruência entre a
medida adotada e o mundo real que a circunda. Está relacionado mais com o controle abstrato
de normas, pois foi construído a partir da atuação da Suprema Corte dos Estados Unidos da
América.

4.7.2 Princípio da proporcionalidade

O princípio da proporcionalidade tem por finalidade a construção de uma relação de
causalidade entre os fins pretendidos e os meios empregados para atingi-los, para se conhecer
se tal ato estatal foi adequado, necessário e, restritivamente, se ocorreu uma ponderação entre
o custo e o benefício alcançado.
Ainda que tenha sido construído a partir da aplicação prática da atuação dos atos
executivos da Administração Pública, a doutrina e a jurisprudência constitucional, inclusive
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nacional, desenvolveu a aplicação do princípio da proporcionalidade no âmbito da
interpretação e aplicação das normas constitucionais: os princípios e regras constitucionais.
O princípio da proporcionalidade divide-se em três subprincípios: adequação,
necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. a) Adequação ou conformidade: a medida
adotada pelo Poder Público deve ser apta para atingir a finalidade pretendida. b) Necessidade
ou exigibilidade: o Poder Público adote sempre o meio menos gravoso possível para o alcance
de determinados objetivos. c) Proporcionalidade em sentido estrito: encerra uma típica
ponderação, no caso concreto, entre o ônus imposto pela norma e o benefício por ela
produzido.
Alessandra Gotti (2012, p. 286) nos alerta que a análise dos subprincípios acima
mencionados deve ser realizada de forma escalonada e sucessiva:
Vale dizer: em primeiro lugar, verifica-se se a norma que intervém no direito
fundamental é adequada. Caso não seja, declara-se sua inconstitucionalidade.
Superada essa primeira exigência, submete-se à análise de necessidade e, finalmente,
da proporcionalidade em sentido estrito. Na hipótese de a norma legal não superar as
exigências desses últimos dois subprincípios, também deverá ser declarada
inconstitucional pelo Tribunal Constitucional.

Humberto Ávila (2011, p. 181) aponta importante questão no tocante à intensidade do
controle judicial exercido com base do critério da proporcionalidade no que tange à
adequação, mas que pode ser também utilizado para delimitação da atuação do controle
jurisdicional quanto aos demais aspectos: necessidade e ponderação:
Num modelo forte de controle qualquer demonstração de que o meio não promove a
realização do fim é suficiente para declarar a invalidado da atuação administrativa.
Num modelo fraco apenas uma demonstração objetiva, evidente e fundamentada pode
conduzir à declaração de invalidade da atuação administrativa concernente à escolha
de um meio para atingir um fim. Pois bem, qual desses modelos está, de modo mais
plausível, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro? O modelo fraco de
controle, pelos seguintes motivos. Em primeiro lugar, o princípio da separação dos
Poderes exige um mínimo de autonomia e independência no exercício das funções
legislativa, administrativa e judicial. Assegurado um mínimo de liberdade para o
legislador e para o administrador, não é dado ao julgador escolher o melhor meio sem
um motivo manifesto de inadequação do meio eleito pela Administração para escolher
o fim. O exame do entrecruzamento entre o dever de preservar a liberdade do
legislador e o dever de proteger os direitos fundamentais do administrado revela
abstratamente uma encruzilhada em que se resguarda um âmbito mínimo de liberdade
para o legislador e para o administrador. Somente uma comprovação cabal da
inadequação permite a invalidação da escolha do legislador ou administrador.

Daí surge à necessidade de cautela da atuação jurisdicional na análise de casos
concretos considerados difíceis e que exigem a utilização do critério de proporcionalidade
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com fundamento em argumentação exaustiva e objetiva em harmonia com as demais áreas do
conhecimento que o caso exija (economia, administração, medicina, por exemplo).
No controle fraco diante de casos fáceis como na invalidade de atos administrativos
que violem uma análise de adequação, necessidade e ponderação propriamente dita não será
difícil construir uma motivação legítima para atuar sobre o âmbito do mérito da
discricionariedade.
Ora, se em casos difíceis em que a atuação discricionária fique numa zona cinzenta em
que o Poder Judiciário não poderia apontar o excesso ou a omissão pela aplicação do critério
da proporcionalidade, certamente, estará diante do limite da legitimidade do controle do ato
normativo ou executivo, ou seja, ele esta adstrito ao princípio da separação dos poderes.
Quando a Lei confere discricionariedade na atuação normativa dos entes reguladores,
certamente, não permite que essa liberdade seja absoluta, mas sim dentro dos padrões
estabelecidos, devendo sua atuação se voltar àquela que se afigura mais adequada ao
atendimento do interesse público, a moralidade e a eficiência, devendo, ainda, se colocar
dentro dos padrões de aceitabilidade, assim temos a razoabilidade como princípio limitador da
valoração das condutas administrativas.
É interessante que para aferir a presença dos requisitos de necessidade, adequação e
razoabilidade na formação do ato administrativo há necessidade de uma interpretação
sistemática com os demais princípios constitucionais que norteiam a atividade da
Administração Pública, no caso das autarquias especiais em particular - o principio da
eficiência.
Nesse sentido, Vladimir da Rocha França (2007, p. 7):
A eficiência administrativa tem bastante relevância no controle de proporcionalidade
dos atos administrativos. Apesar da precariedade do controle judicial de eficiência,
este elemento é muito importante para a aferição da presença dos requisitos de
necessidade, adequação e razoabilidade na formação do ato administrativo.

A proporcionalidade tende a evitar que se extrapolem os limites da atuação
discricionária, seja para mais ou para menos, dessa maneira, a atuação administrativa, de
acordo com o referido princípio, deve pautar-se na adequação, necessidade e equilíbrio. Em
sentido equivalente são as lições de Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p. 101):
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Este princípio enuncia a idéia – singela, aliás, conquanto freqüentemente
desconsiderada – de que as competências administrativas só podem ser validamente
exercidas na extensão e intensidade proporcionais ao que seja realmente demandado
para o cumprimento da finalidade de interesse público a que estão atreladas. Segue-se
que os atos cujos conteúdos ultrapassam o necessário para alcançar o objetivo que
justifica o uso da competência ficam maculados de ilegitimidade, porquanto
desbordam do âmbito da competência; ou seja, superam os limites que naquele caso
lhes correspondiam.

José dos Santos Carvalho Filho (2008, p. 33) menciona que o grande fundamento do
princípio da proporcionalidade constitui-se no afastamento do excesso de poder, entretanto
devemos entender que não apenas no excesso como também na escassez (atuação) pauta-se a
observância da proporcionalidade, dessa maneira a atividade estatal somente deve existir
quando a situação de fato reclame sua atuação, a qual deve ser adequada, equilibrada,
proporcional ao fins a serem alcançados.
Por conseguinte as vantagens devem superar as desvantagens; os meios empregados
devem ser adequados para se atingir o fim almejado e; a conduta deve ser realmente
necessária para atender ao interesse público.
Quanto à proporcionalidade no âmbito infraconstitucional temos sua previsão expressa
na norma do art. 2°; parágrafo único, inciso VI, da Lei nº 9.784/99, que além de consagrá-lo
como princípio determina como um dos critérios a serem observados “a adequação entre
meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior
àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público”.
Já a Lei nº 9.472 de 1997 – Lei Geral de Telecomunicações também previu em seu
artigo 38 que: “A atividade da Agência será juridicamente condicionada pelos princípios da
legalidade,

celeridade,

finalidade,

razoabilidade,

proporcionalidade,

impessoalidade,

igualdade, devido processo legal, publicidade e moralidade”.

4.8 PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

A origem do princípio do devido processo legal remonta ao direito medieval inglês. O
princípio foi pela primeira vez previsto na Magna Carta de 1215, assinada pelo rei João “Sem
Terra” em favor dos barões feudais saxônicos.
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Dessa forma, o devido processo legal é uma cláusula geral, um enunciado normativo
aberto cujo conteúdo é definido pelo juiz de acordo com as circunstâncias histórico-culturais
do momento da decisão.
O devido processo legal é princípio consagrado pela Constituição da República
Federativa do Brasil, art. 5º, LIV: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o
devido processo legal”.
Quando a Constituição Federal de 1988 estabelece na norma do art. 5º, inciso LV “aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, esta se reportando ao
vocábulo processo como meio de criação de norma jurídica, por isso que é possível falar em
devido processo legal no âmbito legislativo; no âmbito administrativo e, por fim, no âmbito
jurisdicional.
O processo administrativo tem que respeitar o devido processo legal, por conseguinte
deve ser formal e regular, conforme assinala Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p. 105):
um processo formal regular para que sejam atingidas a liberdade e a propriedade de
quem quer seja e a necessidade de que a Administração Pública, antes de tomar as
decisões gravosas a um dado sujeito, ofereça-lhe a possibilidade de contraditório e
ampla defesa, no que se inclui o direito a recorrer das decisões tomadas.

O devido processo legal é uma cláusula constitucional de proteção das pessoas contra
a tirania e arbitrariedades, ou seja, o poder não pode ser exercido ao bel prazer pela autoridade
administrativa.
Contudo não podemos utilizar de forma extrema a cláusula do devido processo legal
de forma que a Administração Pública fique impedida de realizar atos urgentes em face do
interesse público primário.
A cláusula do devido processo legal é sinônimo de devido processo constitucional,
uma vez que não basta a regularidade formal é necessário uma decisão substancialmente justa
e razoável.
A regulação administrativa é atividade de intervenção no domínio econômico e como
tal exige ponderação entre custos e benefícios, mas para que estes sejam identificados exigese a observância do princípio do devido processo legal. Nesse sentido, Marcos Juruena Villela
Souto (2011, p. 99/100):
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Para que os interesses sejam devidamente identificados e sopesados, impõem-se a
realização de audiência pública e de coleta de opinião. Tais instrumentos de
participação não se limitam à questão relevante, mas a toda e qualquer restrição de
direitos, que exige a observância do princípio do devido processo legal. Trata-se de
uma democracia procedimental, de legitimação da ação administrativa por meio do
procedimento. Tal princípio acarreta no dever de a regulação observar, ainda, o
principio da motivação, pelo qual se exige que a regulação, como instrumento de
intervenção, seja motivado, considerando as contribuições da sociedade na audiência
pública – princípio do hard look review.

Os principio do contraditório e da ampla defesa derivam do devido processo legal,
com fulcro no art. 5°, LV, CRFB. O princípio do contraditório significa ciência,
conhecimento da existência do processo, já a ampla defesa significa a oportunidade de a parte
se defender, de produzir a sua defesa.
As sanções também devem ser conhecidas, pré-determinadas, ou seja, o administrador
não pode inventar pena nova, tem que aplicar somente aquelas previstas em lei.
Tal princípio é de suma importância para o controle judicial das agências reguladoras,
porque tais autarquias especiais devem observância à lei sobre o procedimento administrativo,
Lei nº 9.784/99, como meio de salvaguardar os direitos dos administrados e dos setores
regulados66.

Há quem afirme que o judiciário não tem grande ingerência material nas decisões das
agências reguladoras, limitando-se somente a aspectos procedimentais, para assegurar o
respeito ao devido processo legal.
Nesse sentido, Alexandre Santos de Aragão (2006, p. 351):

O poder judiciário acaba, portanto, não tendo grande
das agências, limitando-se, na maioria das vezes,
Direito, aos aspectos procedimentais assecuratórios
participação direta ou indiretamente interessados
manutenção da razoabilidade/proporcionalidade
reguladoras.

66

ingerência material nas decisões
como imposição do Estado de
do devido processo legal, e da
no objeto da regulação, e á
das decisões das agências

Assevera Alexandra da Silva Amaral (2008, p. 86): “No direito americano, a função regulatória está sujeita a
rigoroso controle judicial, que exige observância de pressupostos mínimos na aplicação da garantia
constitucional do devido processo legal. A Federal Administrative Procedure Act (APA), aprovada em 1946,
representa um marco no Direito administrativo norte-americano, porque submete a atividade normativa das
agências a minuciosas regras procedimentais, prevendo a revisão jurisdicional como medida principal de
controle de sua atuação”.
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Todavia não é o sentido preconizado nessa pesquisa, mas de uma interpretação
conjunta dos princípios, visto que a democracia procedimental é mais um parâmetro de limite
e legitimação da atuação administrativa das agências reguladoras, até porque tal princípio gera
o dever da competência normativa das agências reguladoras observarem outros princípios
como

o

da

motivação,

da

legalidade,

moralidade,

eficiência,

impessoalidade,

proporcionalidade, razoabilidade. Certamente, o intérprete utilizara o princípio que for mais
preponderante para justificar a invalidação do ato, contudo antes de chegar a tal conclusão
examinara todos os princípios.
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5 CONCLUSÃO

A intervenção do Estado na economia não pode ocorrer de forma desordenada e
distante das diretrizes traçadas na Constituição Federal de 1988, porque é no nosso texto
constitucional que encontraremos as bases e os limites do modelo regulatório e das agências
reguladoras brasileiras.
As agências reguladoras vieram a constituir instituto de crescente valia quando o
Estado verificou a impotência dos seus mecanismos regulatórios tradicionais frente a
cambiante realidade socioeconômica com a qual se deparara.
A teoria da separação dos poderes na sociedade de massas não se encontra superada,
mas deve ser interpretada à luz da Constituição Federal de 1988 como técnica de organização
do poder para as garantia das liberdades individuais e coletivas frente ao domínio poder
econômico.
A função administrativa clássica foi redefinida para se adequar as mudanças do Estado
Regulador e da sociedade pluralista.
O que caracteriza uma agência reguladora como independente e a diferencia das
demais agências governamentais autônomas é, sobretudo, a autonomia reforçada conjugada
com a atribuição de competências reguladoras.
De todas as funções das agências reguladoras a competência normativa é a mais
sensível e polêmica no espectro do seu regime jurídico especial, visto que na prática algumas
agências reguladoras procuraram alargar os limites de suas competências normativas criando
direitos e obrigações que não estão previstos em lei formal.
Esta prática é amplamente discutida na doutrina nacional, em virtude do princípio da
legalidade e de não haver previsão expressa no nosso texto constitucional de outorga de
competências normativas para tais entes, mas tão-somente nas leis instituidoras dessas
entidades.
Entendemos que a definição mais coerente com o nosso sistema constitucional é
“competência” normativa e não “poder” normativo como denomina parte da doutrina, porque
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o vocábulo competência já se revela como um fator limitador da extensão do poder normativo
das agências reguladoras.
Os principais fundamentos da extensão inovadora produzível pela competência
normativa das agências reguladoras, dos quais diverge a doutrina, são o da atribuição
constitucional ou legal de competência própria da Administração Pública e o do poder
discricionário.
Na sociedade hodierna, pluralista e policêntrica temos que reconhecer a extensão das
competências normativas atribuíveis ao executivo por via de lei, como expressão da
discricionariedade administrativa, a fim de que a produção de normas complementares
possam efetivamente concretizar os valores consagrados em nosso texto constitucional.
A posição dos atos normativos das agências reguladoras se insere na categoria de atos
administrativos normativos infralegais e como tais não deixam de observar todas as
características pertinentes ao regime jurídico dos atos administrativos.
Não há hierarquia entre a norma da agência e o regulamento presidencial, uma vez que
os regulamentos emitidos pelas agências reguladoras são regulamentos setoriais, onde o
espaço de atuação normativa das agências é definido pelo legislador.
Verificada a constitucionalidade da competência normativa das agências reguladoras
podemos concluir que os atos emanados por tais entidades são passíveis de controle externo,
inclusive judicial.
Observa-se a concessão da discricionariedade administrativa não somente quando a lei
não prevê exatamente todos os elementos para a atuação do administrador, mas também pela
impossibilidade de selecionar abstrata e antecipadamente todas as alternativas disponíveis
para resolver certo problema.
Em um Estado Democrático de Direito a atuação das autoridades administrativas
independentes devem estar vinculadas sempre as regras e aos princípios constitucionais, não
existindo atuação completamente livre, imune aos controles previstos no ordenamento
vigente.
Para a tutela dos direitos fundamentais e da democracia o intérprete não pode se valer
de um único vetor, mas de vários limites principiológicos como forma de resguardar não só
esses direitos, mas para dar unidade a todo o sistema jurídico.
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Os princípios administrativos positivados por obrigarem a adoção de comportamentos
necessários a sua realização são os limites encontrados no nosso ordenamento jurídico para
controlar a competência normativa das agências reguladoras brasileiras, juntamente com os
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do devido processo legal por sua grande
importância em toda a atividade de intepretação e aplicação do Direito.
O princípio da legalidade administrativa com a constitucionalização do direito foi
redimensionado vinculado não só a lei, mas ao Direito pela juridicidade.
Quando o Estado fixa uma ponderação de custos e benefícios por meio da função
regulatória para todo o setor, esta garantindo igualdade de tratamento aos administrados
perante a Administração Pública, aplicando o princípio da impessoalidade e afastando
qualquer abuso ou desvio de poder.
Na aplicação do princípio da publicidade a previsão e realização de consultas e
audiências públicas pelas agências reguladoras, não só permite publicidade e informação das
normas que estão sendo elaboradas, mas o aperfeiçoamento da legitimidade e do controle das
decisões da Administração Pública.
O princípio da eficiência constitui instrumento de apreciação do procedimento de
tomada de decisão do administrador e sua execução deve ser observada como técnica aceita e
disseminada nos campos da ciência que auxiliam a atuação da Administração Pública.
Os princípios administrativos positivados devem ser interpretados conjuntamente com
os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal para o controle
judicial das escolhas efetivadas pelas autoridades independentes na satisfação dos resultados
pretendidos pelo nosso texto constitucional.
A competência normativa das agências reguladoras não possui um fundamento
democrático de legitimação como acontece com poder normativo do Poder Legislativo ou os
atos de governo do Chefe do Poder Executivo, logo a discricionariedade deve ser exercida
com maior observância dos princípios jurídicos e com respeito aos direitos fundamentais, de
forma motivada, fundamentada para que suas decisões sejam legitimas como acontece com o
próprio Poder Judiciário em que a Constituição da Federal de 1988 impõe o princípio da
motivação como mecanismo de legitimação.
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