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RESUMO  

 

O trabalho apresenta um estudo sobre a legitimação do poder normativo das agências 

reguladoras pelo procedimento participativo. Constata-se que a descentralização 

fragmentação político-administrativa do Estado com o objetivo de se aproximar dos 

cidadãos e prestar, de forma mais eficiente, as funções adquiridas pela passagem do 

Estado Social ocasiona um déficit de legitimidade (crise democrática); o qual é 

perceptível na criação de normas jurídicas por particulares (os dirigentes das agências 

reguladoras) para regular determinado setor econômico. No entanto, entendemos que 

essa crise decorre da observação do mundo contemporâneo a partir de dogmas e 

institutos jurídicos oitocentistas, sem a sua evolução e adequação ao mundo atual. A 

legitimidade deve ser entendida como a justificação do poder; relação 

comando/obediência, a qual, a partir do Estado Moderno, tem como único critério a 

democracia. Assim, da mesma forma que o mundo evoluiu e exigiu a descentralização 

política-administrativa para acompanhá-lo, é necessária a evolução da ideia de 

democracia representativa (legitimidade formal) para a democracia participativa 

(legitimidade material). A legitimidade não se confunde com a legalidade: enquanto a 

legalidade consiste na observância interna ao sistema jurídico, nas “regras do jogo”; a 

legitimidade, nos inputs a serem introduzidos nesse sistema, na seleção das diversas 

expectativas presentes no ambiente. Entretanto, a legitimidade decorrerá da legalidade, 

através de introdução de procedimentos racionais e comunicativos: os procedimentos 

adquirem fundamental importância, pois, serão o meio a selecionar as expectativas a 

serem introduzidas no ordenamento jurídico, no intuito de produzir decisões mais justas, 

racionais e qualificadas perante a sociedade. Assim, é necessário a sua abertura ao 

ambiente para o diálogo com o Poder Público. Nesse contexto, busca-se fazer uma 

análise das normas constitucionais com base na interpretação sistemática e teleológica 

dessas para construir tal argumentação.  Conforme a Constituição Federal de 1988, a 

democracia participativa é uma decorrência do princípio democrático (parágrafo único 

do art. 1° da CF), e é expressão da cidadania e do pluralismo político, ambos 

fundamentos da República (respectivamente art. 1°, inc. V  e II, da CF), assim como da 

consciência nacional. Sob outro ponto de vista, o princípio ora em comento consiste em 

uma evolução na gestão da coisa pública (princípio da República). O direito dos 

interessados participarem do processo normativo decorre tanto do princípio de 

participação popular (vertente do princípio democrático) e do princípio republicano 

quanto do devido processo legal constitucional (art. 5º, LIV e LV , CF/88)  e o direito 

de petição  (art. 5°, inc. XXXIV, “a”, CF/88); sendo, portanto, um dever do Estado não 

só estar aberto à participação quanto incentivá-la. A não observância da participação 

dos interessados nos procedimentos e/ou das manifestações elaboradas pode ser causa 

de invalidação da norma jurídica produzida por vício no procedimento, no motivo, 

motivação e/ou causa do ato administrativo. Por fim, concluímos que a participação dos 

interessados no processo de criação normativa no âmbito das agências reguladoras 

consiste na própria legitimidade e, por conseguinte, validade das normas; e que, apesar 

das manifestações não vincularem a tomada de decisão, elas ingressarão no sistema 

como fato jurídico, relativizando o campo de discricionariedade técnica das agências. 

 

Palavras-chave: regulação econômica; agências reguladoras; democracia participativa; 

legitimidade; poder normativo.  
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ABSTRACT 

 

 

This work presents an analysis about the legitimation of independent regulatory 

commission`s rulemaking power by participation procedure. It is observed that political 

and administrative decentralization and fragmentation of State, with the purpose of 

approaching citizens and provide, more efficiently, the functions acquired by the 

passage of the Welfare State, leads to a deficit of legitimacy (democratic crisis), which 

is noticeable in the making of legal norms by directors of independent regulatory 

commission to regulate specific  economic sector. However, we understand that this 

crisis stems from the observation of the contemporary world from dogmas and legal 

institutions of the eighteenth century, without their evolution and adaptation to the 

modern world. The legitimacy must be perceived as the justification of power, relation 

command /obedience, which, from the Modern State, has the democracy as standard. 

Therefore, just as the world has evolved and demanded political and administrative 

decentralization to accompany him, it is necessary to the development of the idea of 

representative democracy (formal legitimacy) to participatory democracy (legitimacy 

stuff). Legitimacy is not confused with the legality: as the legality is on observance to 

internal legal system, the "rules of play"; legitimacy, as inputs to be fed into this system, 

the selection of the different expectations in the environment. Nevertheless, the 

legitimacy will take place by legality, through introduction of rational and 

communicative procedures: procedures get fundamental importance because these will 

be the means to select the expectations to be introduced in the legal system in order to 

make decisions more fair, rational and qualified towards society. Thus, it is necessary to 

its opening to the environment for dialogue with the government. In this context, we try 

to make an analysis of constitutional norms based on systematic and teleological 

interpretation of these norms to build these arguments. According to the Constitution of 

1988, participatory democracy is a result of the democratic principle (sole paragraph of 

art. 1 of the Constitution), and it is an expression of citizenship and political pluralism, 

both foundations of Republic (respectively Art. 1st, inc . V and II of the Constitution), 

as well as the national consciousness. From another point of view, that principle 

consists of an evolution in the management public affairs (principle of Republic). The 

right of interested participate in the rulemaking process derives both the principle of 

popular participation (part of the democratic principle) and the republican principle as 

the due process constitutional (art. 5, LIV and LV, CF/88) and the right to petition (Art . 

5 °, inc. XXXIV, "a", CF/88), and it is the duty of the State not only be open to 

participation and encourage it. Ignoring stakeholder involvement in procedures and / or 

expressions compiled can be causes of invalidation of the rule of law produced by 

addiction of procedure, motive, motivation and/or because of the administrative act. 

Finally, we conclude that the involvement of stakeholders in the process of making 

rules within the independent regulatory commission is the legitimacy and the validity of 

rules; and that, despite of the expressions do not bind the decision making, they will 

enter the system as juridical fact, balancing the field of technical discretionary of 

agencies. 

 

Keywords: economic regulation; independent regulatory commission; participatory 

democracy; legitimacy; rulemaking power.   
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho apresenta um estudo acerca da legitimação do poder 

normativo das agências reguladoras pelo procedimento participativo. 

Isso porque, com a mudança do modelo econômico de Estado Social para o 

modelo Regulador e a, consequente, reforma do Estado brasileiro, é introduzida no 

ordenamento jurídico a possibilidade de serem criadas autarquias especiais, 

denominadas Agências Reguladoras – no âmbito do Poder Executivo –, com finalidade 

de disciplinar e controlar atividades econômicas em sentido amplo (serviços públicos e 

atividades econômicas em sentido estrito).  

Uma das principais características desses entes é o poder normativo que  

encontra algumas barreiras constitucionais para se legitimar, o que suscita uma série de 

árduas discussões doutrinárias. Nessa esteira, se alega a ilegitimidade do processo 

regulatório pelo fato deste não ser realizado no âmbito do Poder Legislativo, em que 

estão situados os representantes eleitos pelo povo, no modelo de democracia 

representativa. Nas agências reguladoras, as decisões normativas são tomadas em sua 

própria seara, por um órgão colegiado no qual os seus dirigentes não são escolhidos 

diretamente pelo voto popular. Assim, diversos doutrinadores advogam o déficit 

democrático desse processo normativo, afirmando que os cidadãos estariam sujeitos a 

decisões não elaboradas por representantes do povo. Por outro lado, as normas 

elaboradas por esses entes regulatórios poderiam, inclusive, contrariar o interesse do 

Chefe do Executivo, eleito democraticamente para representar o povo. E não há que se 

falar em transferência democrática (transferência da investidura popular) uma vez que 

os dirigentes das agências são escolhidos pelo presidente e sabatinados pelo parlamento.  

Ademais, com o aumento das funções estatais decorrentes da passagem pelo 

Estado Social, há a descentralização e fragmentação do Estado. Essa descentralização 

busca realizar a sua função de forma mais eficiente, acompanhar a complexidade do 

mundo atual (pluralidade e complexidade social) e se aproximar, cada vez mais, dos 

cidadãos, seus anseios e problemas. Em razão disso, há uma diluição do poder político e 

administrativo, ocasionando uma crise de legitimidade (déficit democrático), sob o 

paradigma do modelo representativo e dos dogmas do sistema jurídico, vistos com uma 

visão do século XVIII.  

Em face dessas controvérsias, surgem alguns questionamentos, tais como: se 

realmente há um déficit democrático no âmbito da produção normativa das agências 
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reguladoras, ou, em última análise, da regulação econômica; qual  seria o modelo 

democrático observado na alegação de déficit democrático; se é possível uma mudança 

de paradigma em que a legitimação desse processo seja auferida através de uma 

democracia em que haja a efetiva participação dos cidadãos; em sendo possível, como 

se dá esse tipo de procedimento normativo democrático das agências reguladoras, à luz 

do ordenamento jurídico brasileiro, especialmente, com base na Constituição Federal de 

1988. Como, em decorrência deste último questionamento, se faz necessário 

questionarmos qual a natureza jurídica das normas produzidas pelas agências 

reguladoras e qual o procedimento deve ser adotado; se a lei criadora de determinada 

agência reguladora não prever a participação, poderia ser considerada inconstitucional; 

quem é o “povo” no procedimento normativo das agências; qual a natureza jurídica da 

participação nos procedimentos normativos; se a participação for apenas pro forme e/ou 

não houver participação, a norma tende a ser considerada inválida;  e ainda: se os 

diretores das agências reguladoras, agentes competentes para elaborar as normas, estão 

vinculados às diretrizes estipuladas pelas manifestações? 

A partir do aprofundamento dessas questões, o presente estudo pretende 

contribuir para esse debate doutrinário, analisando o procedimento participativo como 

forma de legitimar o poder normativo conferido a esses entes do Executivo. 

Para tanto, construímos o raciocínio a partir da concepção normativista, no 

qual o Direito é visto como um sistema operacionalmente fechado,  mas com abertura 

cognitiva; cujas normas consistem na expressão de força do poder soberano estatal. 

Apesar de a Constituição ser a base e critério de validade do sistema jurídico e das 

normas jurídicas, ela só é legítima se decorrer da – e recorrente à -  vontade popular e a 

concretização dos direitos fundamentais.  

O Estado/sociedade é anterior/preexistente à Constituição. A Constituição vem 

inaugurar um sistema jurídico com o objetivo de garantir o desenvolvimento da 

sociedade, concretizar direitos fundamentais e fazer com que esta possa viver em paz, 

mas não pode se fechar em si própria e evitar o sistema jurídico de estar permeado ao 

ambiente social. A Constituição estabelecerá as linhas bases de atuação do Estado e os 

objetivos a serem atendidos, sempre pautados pelo princípio democrático, na qual tem a 

soberania popular a sua base e diretriz, com fulcro de legitimar o sistema, assim como 

produzir inputs axiológicos.  

Em um sistema autônomo, cuja legitimidade não é mais auferida por critérios 

transcendentais, mas sim internos, esta passa a decorrer da própria legalidade. Passa a 
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haver uma relação equilibrada, integrada e aberta entre a legalidade (juridicidade) e a 

legitimidade do ordenamento jurídico, cuja juridicidade passa a compreender a 

observância aos preceitos normativos – regras e princípios –, em uma perspectiva 

interna ao sistema. Já a legitimidade, na observância aos valores democráticos, traçados 

pela Constituição e delineados pelas normas infraconstitucionais, em uma perspectiva 

externa ao sistema, com o objetivo de produzir inputs no ordenamento: na escolha de 

uma dentre as diversas expectativas e valores presentes na sociedade, reduzindo a 

complexidade do ambiente.  

Por conseguinte, a legitimidade dependeria da positivação de procedimentos 

jurídicos permeáveis a discursos racionais. A legitimidade decorrente do processo de 

criação normativa tem como base e parâmetro o ordenamento jurídico democrático 

positivo, no qual ela não pode deixar de observar; sendo imprescindíveis processos de 

criação normativa abertos à sociedade para que o seu produto possa adquirir 

legitimidade e garantir decisões mais justas.  

O poder, na estrutura cebola (Arendt), não pode mais se limitar ao centro, 

ausente das esferas externas (ambiente): ele tem de vir às camadas externas para 

interagir e conhecer os seus anseios e, a partir de critérios e procedimentos estipulados 

pelo sistema normativo, produzir inputs axiológicos nesse mesmo sistema.  

Da mesma forma que advogamos o conceito de democracia como o governo 

“do povo, pelo povo e para o povo” (Abraham Lincoln), a legitimidade de uma norma 

jurídica não decorre apenas do simples fato de ela pertencer a um ordenamento, de 

obedecer ao seu procedimento formal de criação e validade. Nas sociedades 

contemporâneas, com a abrangência da legitimidade tanto no sentido formal 

(legalidade) quanto material, ela decorrerá de três vertentes: (a) o título – consiste na 

autoridade competente para exercer o poder; (b) o exercício – no processo de criação 

normativa; e (c) o resultado do exercício do poder –  que reside na concretização dos 

direitos fundamentais e na persecução dos objetivos traçados constitucionalmente. 

 Em virtude dessa ampliação do conceito da legitimidade, é imprescindível a 

evolução de um conceito de democracia apenas formal para uma democracia 

substancial, no qual os procedimentos participativos terão fundamental importância para 

a legitimidade das normas jurídicas criadas pelas agências reguladoras. Pois, se há um 

déficit democrático decorrente do título democrático (legitimidade) – apesar da 

legalidade –, é necessário o fortalecimento desse aspecto (democrático) para a validade 

dessas normas jurídicas e resgate da coesão social.  
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Nesse contexto, para o ordenamento jurídico obter legitimidade no mundo 

atual, em uma sociedade mais dinâmica, complexa e plural, é imprescindível a sua 

abertura procedimental, pautada nos princípios da participação popular, publicidade, 

transparência, moralidade, motivação, proporcionalidade/razoabilidade, dentre outros.  

Com base nesses paradigmas, refutamos a tese de déficit democrático (déficit 

de legitimidade) da regulação econômica partindo do pressuposto de que apesar de uma 

eventual quebra do liame democrático (agentes não escolhidos pelo “povo” elaborar 

normas a vincular os agentes setoriais e a descentralização de decisões político-

administrativas), na verdade, há um fortalecimento do princípio democrático dessas 

normas, quando é possibilitada a participação de todos os interessados no seu processo 

de criação.  

Nesse contexto, partimos do paradigma da democracia procedimental para a 

defesa de uma maior participação dos particulares nos procedimentos legitimadores. 

Dessa forma, advogamos que no Estado Democrático de Direito brasileiro há uma 

heterolegitimação, a qual deve ser possibilitada aos cidadãos na esfera pública a 

possibilidade de participar dos procedimentos legitimadores das decisões estatais. 

Com fundamento nessas premissas, realizaremos, no Capítulo 1, uma 

abordagem histórica da questão da legitimidade partindo da Grécia Antiga até chegar ao 

Estado Contemporâneo. Considerando não haver um conceito unívoco de legitimidade, 

pois este muda com o tempo, a partir da realidade de cada sociedade, utilizamos a noção 

de legitimidade como justificação de determinado poder, para entender como se 

efetivava o exercício dos poderes, ao longo da história.  

A noção de legitimidade decorre da seguinte pergunta: por que obedecemos ao 

poder/força? Apesar de não existir um consenso acerca do seu conceito, a sua ideia – 

raciocínio jus-político - permanece o mesmo desde os primórdios: justificar o poder 

exercido pelo Estado; relação comando/obediência. A legitimidade, na mesma medida 

em que fundamenta o poder exercido pelo Estado, justifica o poder aos seus 

destinatários. 

No decorrer da história, a legitimidade já foi auferida segundo critérios 

religiosos, racionais, naturais, dentre outros. No entanto, a partir da Revolução 

Francesa, com Jean Jaques Rousseau como um dos principais expoentes, questionou-se 

a forma de legitimar o poder até então. A legitimidade passou, no Estado Moderno, a ter 

como premissa a vontade popular (democracia): o poder justifica-se e deve ser 
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obedecido por decorrer da vontade dos cidadãos do Estado. O povo como detentor do 

poder.  

Não obstante, o conceito de democracia se modifica e deve ser refeito com o 

tempo e a partir de cada sociedade, assim como o de legitimidade, surge a democracia 

da sociedade moderna e contemporânea, que tem o povo como o “dono” do poder de 

um Estado. Dessa forma, parte-se do entendimento de que o poder só é legítimo se 

decorrer, em última instância, aos desígnios da vontade popular.  

Por outro lado, nessa mesma época, a partir do século XVIII, o sistema jurídico 

ganha autonomia, e, aos poucos, a legitimidade começa a se desvencilhar de fatores 

externos e a reproduzir o que Hannah Arendt chamou de “estrutura cebola”; na qual a 

legitimidade encontra-se no centro do sistema, o qual se autoconstitui. E, dessa forma, 

ela passa a ser auferida através de processos (legitimação): a legitimidade é o produto 

final de um processo denominado legitimação. 

Nesse diapasão, surge o Estado Democrático de Direito, no qual o adjetivo 

“democrático” se refere à vontade popular; e o conceito “direito” se refere ao sistema 

jurídico (ordenamento jurídico), criado democraticamente, autônomo e cujas regras 

delimitarão o espaço de atuação tanto dos agentes públicos quanto da sociedade.  

Assim, a legitimidade passou a ser obtida através da pura legalidade. No 

positivismo clássico, em que  a lei era vista como o “baú” da justiça e expressão da 

vontade geral (povo), a legitimidade se reduziu à legalidade. 

Constatar-se-á que, no realismo, há uma tendência de se autolegitimar o poder 

pela eficácia do governo, no qual os procedimentos decisórios legitimadores são obtidos 

no âmbito apenas da legalidade, esvaziando, por completo, o conteúdo axiológico da 

norma. Enquanto no positivismo, a legitimidade é reduzida à própria legalidade, ou seja, 

no seu aspecto formal de criação.  

Prosseguimos realizando uma análise da legitimidade no Estado Democrático 

de Direito, em que será analisada a importância dos procedimentos e como eles 

contribuem para a legitimidade da decisão. Assim como se abordará o consenso e o 

dissenso em um Estado Democrático de Direito, enfocando: qual o consenso e o 

dissenso necessário para que haja a legitimidade de um Estado pautado no regime 

democrático e no sistema jurídico autônomo; em que momento dos procedimentos 

legitimadores é necessária a presença de um e de outro; e se é possível se atingir um 

consenso sobre a possibilidade de dissentir. Nesse Capítulo, objetivamos descrever a 

ideia de legitimidade de um dissenso no conteúdo através de um consenso 
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procedimental. E, para isso, utilizamos a releitura feita por Marcelo Neves, em seu livro 

“Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil”, sobre a Teoria dos Sistemas, de Niklas 

Luhmann, e a Teoria do Discurso, de Jürgen Habermas. Iremos retirar elementos 

conceituais daquelas teorias para que se possa construir o modelo de fundamentação que 

consideramos adequado em um Estado Democrático de Direito.  

No capítulo seguinte, será realizada uma análise da passagem do Estado 

Liberal para o Estado Regulador, passando pelo Estado Social; sendo abordados os 

motivos pelos quais aqueles modelos de Estado declinaram as razões para o surgimento 

do atual modelo e as suas características. Posteriormente, é feita uma análise de como se 

deu essa passagem no cenário brasileiro do modelo econômico adotado pelo poder 

constituinte original para o modelo atual; se há alguma inconstitucionalidade em tal 

mudança, assim como na criação das agências reguladoras, que se inserem nesse 

contexto. Ademais, será realizada uma breve abordagem acerca da argumentação do 

déficit democrático das agências, e que será mais detalhada nos capítulos seguintes.  

No Capítulo 4, trataremos das agências reguladoras, abordando as suas 

principais características. Nesse capítulo, procuramos nos aprofundar sobre a natureza 

jurídica dos atos normativos emanados pelas agências reguladoras, para, a partir dai, 

estudar o regime jurídico a ser obedecido tanto no seu procedimento de criação quanto 

no seu controle. 

No capítulo posterior, analisamos a constitucionalização do Direito 

Administrativo e a evolução do princípio da legalidade para o princípio da juridicidade. 

E, por conseguinte, a necessidade de a Administração Pública estar aberta à sociedade. 

E ainda: nesse capítulo, demonstramos como há uma diluição do aspecto democrático 

ao sistema jurídico-político se descentralizar para abarcar a complexidade do mundo 

atual e buscar se aproximar dos cidadãos; o que faz surgir a necessidade da ampliação 

desses sistemas à sociedade – antes fechados – e a busca por uma maior participação da 

sociedade na gestão pública. Com isso, surge a importância dos procedimentos abertos e 

dialogados com a sociedade, com o objetivo de legitimar a função administrativa e, no 

caso regulatório, o poder normativo das agências reguladoras. Por fim, terminamos o 

capítulo, com a defesa de que uma Administração Pública, descentralizada e 

participativa, pode ser fundamental para o desenvolvimento – conforme a teoria de 

Amartya Sen -  e a governabilidade.  

No capítulo derradeiro, antes da conclusão, procuramos fazer uma abordagem 

do procedimento normativo participativo, enfocando a necessidade de se observar 
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determinado procedimento aberto à participação dos interessados; como essa 

participação ingressa no sistema jurídico e qual sua relevância para o ato normativo a 

ser criado. E ainda nesse capítulo, procuramos observar os pressupostos de validade do 

ato administrativo normativo, assim como os seus vícios decorrentes da participação e 

os limites ao espaço normativo impostos pela participação dos interessados. Ou seja, 

nesse capítulo procuramos responder os principais questionamentos levantados acima.  

Na conclusão do trabalho, procuraremos responder, de forma concisa, os 

questionamentos levantados acima, apresentando os aspectos considerados mais 

relevantes no estudo desse complexo tema.  
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CAPÍTULO 2 - A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE  

 

 

2.1 A NOÇÃO DE LEGITIMIDADE 

 

Etimologicamente, a palavra “legitimidade” deriva do latim legitimus (Lex), 

entendido por aquilo que está conforme a lei. O adjetivo legitimus aparece pela primeira 

vez entre os romanos com o significado praticamente idêntico ao expresso na etimologia 

(a conformidade com a lei), acrescido da conformidade com os costumes. Em Roma, a 

origem se dá no direito privado romano, no direito de família e das sucessões
1
 
2
.   

O conceito de legitimidade, por sua vez, está em constante evolução na 

civilização ocidental, sem ainda ter alcançado uma consensualidade. Na história,  houve 

diversas formas de se conceituar e entender a legitimidade: seu conceito irá depender de 

cada sociedade (meio que a produz) e de cada momento histórico (época) estudado.  

Embora não haja consenso sobre o conceito desse instituto, há uma 

uniformidade no raciocínio jus-político – noção - de seu fundamento: justificar o poder 

exercido em determinada ação política; relação comando/obediência. É no substrato da 

legitimidade a resposta para a pergunta “por que obedecemos o poder político?”; “por 

que os governantes podem mandar?”. 

Apesar de a força ser essencial ao exercício do poder
3
, ela não pode 

corresponder ao seu fundamento, à sua justificação, ao nascedouro da obrigação 

política
4
. A legitimidade ocupa esse lugar, com o objetivo, conforme descreve 

Guglielmo Ferrero, de ser “antídoto” contra o medo do poder – o pior dos medos, na sua 

opinião
5
; seria uma forma de justificar racionalmente as desigualdades provenientes do 

poder e, por conseguinte, qualificá-lo
6
.  

                                                 
1
 DINIZ, Antonio Carlos de Almeida. Teoria da legitimidade do Direito e do Estado: uma abordagem 

Moderna e Pós-moderna. São Paulo: Landy, 2006, p. 35/42.  
2
 Daí que surgiu a expressão filho legítimo/ilegítimo. 

3
 Interessante é o pensamento de Hannah Arendt no sentido de que “todo poder é legítimo”; sendo, 

portanto, redundante a expressão “poder legítimo”, pois “poder” ilegítimo não é poder, senão outra forma 

de dominação, como força individual ou vigor (strength), a forca (force) e a violência (violence). 

ADEODATO, João Maurício. O problema da legitimidade: no rastro do pensamento de Hannah 

Arendt. 1ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 1989, p. 172. 
4
 CADEMARTORI. Sérgio. Estado de Direito e legitimidade: uma abordagem garantista. Porto 

Alegre: livraria do advogado. 2009, p. 91. 
5
 Apud. DINIZ. Antonio Carlos de Almeida. Teoria da legitimidade do Direito e do Estado: uma 

abordagem moderna e pós-moderna. São Paulo: Landy, 2006, p. 154 e segs.  
6
 Ver ADEODATO, João Maurício. O problema da legitimidade: no rastro do pensamento de 

Hannah Arendt. 1ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 1989, p. 19. 
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Com base nesse raciocínio jus-político, Lucio Levi define legitimidade no 

léxico político como “um atributo do Estado, que consiste na presença, em uma parcela 

significativa da população, em um grau de consenso capaz de assegurar a obediência 

sem a necessidade de recorrer ao uso da força, a não ser em casos esporádicos”
7
.  

Diogo de Figueiredo Moreira Neto afirma que o  

 

substrato da legitimidade é encontrado na coleção de valores consensuais de 

uma cultura, que suporta, por sua vez, um sistema de poder – sistema 

juspolítico – capaz de gerar sua própria estabilidade com um mínimo de 

emprego de força
8
. 

 

Dessa forma, para Paulo Bonavides “há na base de toda legitimidade uma 

religião, uma filosofia ou uma ideologia, que fazem a força do princípio e a intensidade 

com que ele socialmente se exercita.”
9
. 

João Maurício Leitão Adeodato
10

, assentando a noção de legitimidade na 

relação de comando/obediência
11

, coloca em pauta três pressupostos: a) o 

convencimento dos cidadãos para a aplicação da força na realização das necessidades 

coletivas necessárias à condução da comunidade; b) a escolha de várias alternativas 

possíveis na tomada de decisão (inputs); c) estaria o caráter repressivo do Direito em 

face das transgressões das condutas em relação à norma. 

Observa-se que, no decorrer dos tempos, a legitimidade já teve como base tanto 

concepções teológicas como concepções naturalistas. Kelsen colocou-a (“reduziu-a”) ao 

nível da legalidade, como sendo legítimo um poder a depender da validade formal das 

suas normas e da sua eficácia (algumas teorias da legitimidade serão melhor abordadas 

adiante). 

Assim, a ideia de legitimidade se constitui, em sentido lato, na forma de 

justificar o exercício de determinado poder
12

. O que irá variar é o fundamento da 

                                                 
7
 Apud. DINIZ. Antônio Carlos de Almeida. Teoria da legitimidade do Direito e do Estado: uma 

abordagem moderna e pós-moderna. São Paulo: Landy, 2006, p. 42. 
8
 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do Direito Administrativo pós-

moderno: legitimidade, finalidade, eficiência e resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 62. 
9
 BONAVIDES, Paulo. A Constituição aberta: temas políticos e constitucionalismo da atualidade, 

com ênfase no Federalismo das Regiões. 3ª. Ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 35. 
10

 ADEODATO, João Maurício Leitão. O problema da legitimidade: no rastro do pensamento de 

Hannah Arendt. 1ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 1989, p. 25.  
11

 Para o autor, a legitimidade serve como um termômetro para indicar da adequação (inadequação) do 

poder.  
12

 “O mais forte nunca é suficientemente forte para ser sempre o senhor, senão transformando sua força 

em direito e a obediência dever”. ROUSSEAU, Jean Jacques. Do contrato social. Col. “Os pensadores”. 

São Paulo: Nova Cultura, 1987, p. 25. 
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mesma: enquanto para os governantes a legitimidade consiste em seu fundamento de 

mando, para os governados, no fundamento do dever de obediência
13

. 

Diante disso, é necessário que cada sociedade encontre 

fundamentos/justificações para legitimar o poder, fazendo com que este seja – conforme 

a classificação de Bobbio - aceito, e não obedecido
14

.  

 

 

2.2 UMA BREVE ANÁLISE SOBRE AS TEORIAS DA LEGITIMIDADE 

 

Considerando a modificação do conceito de legitimidade através da história, 

faz-se importante fazer uma breve análise sobre as principais teorias e ideias dos 

pensadores, ao longo dos tempos.  

Apesar de o adjetivo legitimus ter aparecido pela primeira vez em Roma, foi 

Platão
15

 e Aristóteles
16

 quem primeiro sustentaram a noção de legitimidade como 

justificativa de ordem jurídico-política. Para esses filósofos, a legitimidade estava 

fundada na ideia de “igualdade”.  

Na Grécia, a sociedade era identificada basicamente nas cidades-estados, onde 

só era considerado cidadão aqueles que participavam da vida política, ou seja, apenas os 

gregos livres, com a exclusão das mulheres e escravos. Para os gregos, o poder legítimo 

se baseia em duas vertentes: a liberdade de exercer o poder político e na igualdade em 

relação aos demais cidadãos
17

. Disso decorre o fato de na Grécia não existirem 

diferenças entre governantes e governados: os não-cidadãos não eram a rigor 

“governados”, e os cidadãos participavam de modo a não serem governados. Daí resulta 

o fundamento de igualdade entre os gregos e a noção de legitimidade entre os 

mesmos
18

. 

                                                 
13

 FARIA, José Eduardo. Poder e legitimidade. São Paulo: Editora perspectiva, 1978, p. 24. 
14

 A obediência, segundo Norberto Bobbio, decorre do hábito ou medo de sanção, enquanto a aceitação, 

do convencimento de sua excelência.  As ideologias e o poder em crise. Tradução João Ferreira. 4ª. Ed. 

Brasília: Editora UnB, 1982, p. 50. 
15

 Ver PLATÃO. Col. Os pensadores. Trad. João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São 

Paulo: Nova Cultural, 1996.  
16

 Ver ARISTÓTELES. A política. Trad. Torrieri Guimarães. São Paulo: Hemus, 2005; e 

ARISTÓTELES. A política. In: Col. Os pensadores. Vol. I. Trad. Leonel Vallandro e Gerd Bornheim. 

São Paulo: Victor Civita, 1978.  
17

 ADEODATO, João Maurício. O problema da legitimidade: no rastro do pensamento de Hannah 

Arendt. 1ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 1989, p. 31. 
18

 ADEODATO, João Maurício. O problema da legitimidade: no rastro do pensamento de Hannah 

Arendt. 1ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 1989, p. 29 e segs. 
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Na sociedade romana, há uma nítida distinção entre os governantes 

(autoridades) e governados, estabelecida pela desigualdade política. Os romanos 

legitimavam o poder através do cultivo à tradição sagrada (criação de Roma
19

) e a 

autoridade dela emanada. Era através da tradição que o passado atuava no presente 

político
20

. 

Com a preeminente decadência do Império Romano, a Igreja passa a conferir a 

noção de legitimidade a um dado momento histórico: a criação do Deus na terra por 

Jesus Cristo.  

Ao iniciar a análise das teorias pré-modernas ou tradicionais e as teorias 

modernas e contemporâneas, importante, a princípio, considerar que as primeiras se 

subdividem na soberania divina, soberania racional e soberania popular; enquanto as 

teorias modernas e contemporâneas, no legalismo, normativismo e realismo
21

.  

As doutrinas da soberania apresentam em comum algumas características, 

sendo as principais: a) o caráter extrínseco como pilar fundamental da noção de 

legitimidade; b) o conteúdo ético (e não a política) como fundamento do poder; c) a 

ideia de legitimidade com o duplo objetivo: limitar o exercício do poder e conter a sua 

tendência à autoperpetuação
22

. 

As doutrinas da soberania, primeiramente criadas pelos “homens da igreja”, 

passam pela era medieval e penetram e influenciam a era moderna.   

As doutrinas da soberania divina têm como um de seus principais pensadores 

Tomás de Aquino, o qual afirma: “a lei humana não é propriamente uma lei a não ser na 

medida em que é conforme a reta razão; neste caso, é manifesto que ela deriva da lei 

eterna”
23

. Essa frase de Aquino expressa a noção da legitimidade para essa doutrina: a 

                                                 
19

 A criação do Estado e da cidade de Roma se deu, de acordo com um complexo conto mitológico, com a 

história de Rômulo e Remo. Eles eram irmãos gêmeos, filhos do deus Marte com uma mortal, que após 

receberem um decreto de morte, enquanto bebês, e serem abandonados à margem do rio Tibre por um 

servo (este não teve coragem de matá-los), foram criados por uma loba (provavelmente uma prostituta, 

chamada na época de lupa, da qual se encontram traços na palavra lupanar). Ao crescerem Rômulo mata 

Remo e funda a cidade de Roma; se tornando, assim, o primeiro rei de Roma. 
20

 ADEODATO, João Maurício. O problema da legitimidade: no rastro do pensamento de Hannah 

Arendt. 1ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 1989, p. 35 e segs. 
21

 Divisão feita por João Maurício Adeodato em Ética e Retórica: para uma teoria da dogmática 

jurídica. 4°. Ed. São Paulo: Saraiva. 2009. 
22

 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmático jurídica. 4°. Ed. São 

Paulo: Saraiva. 2009. p. 26-76. 
23

 Apud. ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmático jurídica. 4°. 

Ed. São Paulo: Saraiva. 2009, p. 82. Ver AQUINO, São Tomás de. Col. Os pensadores. Vol. I. Trad. 

Carlos Lopes de Mattos. São Paulo: Nova Cultural, 1996. São Tomás de Aquino complementa afirmando 

que “é um fato que esses princípios naturalmente inatos à razão humana são absolutamente verdadeiros; 

são tão verdadeiros que chega a ser impossível pensar que possam ser falsos. Tampouco é permitido 

considerar falso aquilo que cremos pela fé, e que Deus confirmou de maneira tão evidente. Já que só o 
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lei dos homens como decorrência das leis divinas que, por sua vez, são  imutáveis e 

eternas. Apesar de Aquino afirmar que a lei humana decorre da reta razão, esta consiste 

na razão divina, em que o homem só a adquire de maneira imperfeita, por participação.  

A partir dessa compreensão o jusnaturalismo não se coaduna com o pensamento da 

escola racional
24

.  

Para as doutrinas da soberania racional, a legitimidade não decorria de 

nenhuma instância transcendente. Defendiam a justificação do poder pelo direito 

natural, mas de matriz racional, apenas perceptível pela razão mundana. Aqui as regras 

de conduta da razão humana são tão “verdadeiras” e “independentes” que subordinam o 

direito positivo. Os princípios morais e os direitos naturais da razão são imutáveis e 

imanentes e servem para legitimar as leis positivas. 

Hugo Grotius, precursor e um dos principais pensadores da doutrina do direito 

natural, defende a limitação do poder divino, por entender a imutabilidade do direito 

natural, imodificável, inclusive, pela vontade divida
25

. Ele faz a distinção entre o direito 

positivo e o direito natural, no qual este se encontra em uma categoria acima, superior 

àquele e a qualquer vontade divina. Para Grotius o Estado é “uma sociedade perfeita de 

homens livres que tem por finalidade a regulamentação do direito e a consecução do 

bem-estar coletivo”
26

. 

Thomas Hobbes
27

 foi o primeiro a estudar o contratualismo como justificativa 

do poder do Estado, no sentido de sua legitimação. Teórico do absolutismo, Hobbes 

afirmava que a natureza do homem não era boa, como defendia Platão. Para o filósofo, 

o homem era o lobo do próprio homem. Em face disso, no Estado de Natureza a 

sociedade vivia de forma caótica, em guerra mútua. Assim, foi elaborado um contrato 

                                                                                                                                               
falso constitui o contrário do verdadeiro, como se conclui claramente da definição dos dois conceitos, é 

impossível que a verdade da fé seja contrária aos princípios que a razão humana conhece em virtude das 

sua forças naturais. (...) Tudo aqui que contradiz tais princípios contradiz a sabedoria vidinha. Ora, isso 

não pode acontecer em Deus. Tudo que a revelação divina nos manda crer, é impossível que contrarie o 

conhecimento natural.” P. 143/144.  
24

 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmático jurídica. 4°. Ed. São 

Paulo: Saraiva. 2009, p. 82. 
25

 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmático jurídica. 4°. Ed. São 

Paulo: Saraiva. 2009. p. 83; e O problema da legitimidade. p. 44 
26

 Apud. MALUF, Sahid. Teoria geral do estado. 26ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2003 p. 66 
27

 A sua mais famosa obra é “O leviatã”. Leviatã é um peixe bíblico que não deixava que os peixes mais 

fortes engolissem os mais fracos. Por isso está sentado no trono de Deus. Ver HOBBES, Thomas. 

Leviatã. Col. Os pensadores. Trad. João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Nova 

Cultural, 1997. Hobbes, antes de publicar o Leviatã, antecipou muito do seu raciocínio em outra obra. Ver 

Os elementos da lei natural e política. Trad. Bruno Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2010. 
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social, e cada homem teria cedido um pouco de sua liberdade para a sociedade viver em 

paz. Resume-se o contrato no seguinte
28

:   

 
Autorizo e transfiro a este homem ou assembleia de homens o meu direito de 

governar-me a mim mesmo, com a condição de que vós outros transfirais 

também a ele o vosso direito, e autorizeis todos os seus atos nas mesmas 

condições que eu faço. 

 

Na realização do contrato, o homem teria procedido por interesse e 

necessidade. E ao concederem os poderes ao monarca ou a assembleia de homens, o 

teria feito de forma irresistível e ilimitada. 

John Locke
29

, ao contrário do absolutismo de Hobbes, desenvolve a tese 

contratualista em termos liberais. Sua teoria volta-se à tese dos direitos e liberdades 

individuais como limites à sociedade política
30

. Preconizava que alguns direitos dos 

homens eram indelegáveis, como o direito de propriedade, que são anteriores e 

superiores ao Estado. 

O Estado teria, pois, “recebido” no contrato social apenas o poder de 

regulamentar a vida social, uma relação de prestação de serviços. Na concepção 

liberalista lockiana, aquele é tido como pior inimigo das liberdades individuais (visão 

negativista do Estado).  

Já as doutrinas da soberania popular, conhecidas por ser a doutrina da 

soberania
31

 por excelência, tiveram como um dos mais importantes e influentes 

pensadores o filósofo de Genebra Jean-Jacques Rousseau
32

. O filósofo da Revolução 
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 HOBBES, Thomas. Thomas. Leviatã. Col. Os pensadores. Trad. João Paulo Monteiro e Maria Beatriz 

Nizza da Silva. São Paulo: Nova Cultural, 1997, p. 37.  
29

 Locke foi o precursor da teoria da tripartição dos poderes, aperfeiçoada posteriormente por 

Montesquieu. Na base ideológica de limitação dos poderes, apenas um poder pode deter outro poder. 

Sobre a obra de John Locke, ver Carta da Tolerância; Segundo Tratado sobre o Governo; Ensaio 

acerca do entendimento humano. Col. Os pensadores. Trad. Anoar Aiex. São Paulo: Abril Cultural, 

1973. Sobre Montesquieu, ver Do espírito das leis. Col. Os pensadores. São Paulo: Nova cultural, 1997.  
30

 Segundo Paulo Bonavides, a principal contribuição de Locke para o Direito é a proteção dos direitos 

individuais. BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 6ª Ed. São Paulo: Malheiros, 

1996, p. 47. 
31

 Etimologicamente o significado da palavra soberania vem da palavra supremitas ou superanus, 

configurando-se através da formação francesa souveraineté, a qual, segundo Bodin, significava “o poder 

absoluto e perpétuo de uma república. Historicamente, o conceito desenvolvido pelo Estado Grego 

pautava-se no tempo e no espaço. Falava-se em autarquia, significando o poder moral e econômico de 

autossuficiência do Estado. Bodin, teórico do Estado absolutista, defendia que a soberania provinha do 

rei, a qual era ilimitada, absoluta, perpétua e irresponsável em face de qualquer outro poder temporal e 

espiritual. No Estado moderno, firma-se o conceito emanado do poder político e jurídico proveniente da 

vontade geral da nação. Daí se afirmar que a doutrina da soberania popular consiste na teoria da soberania 

por excelência. 
32

 Rousseau foi um dos mais influentes pensadores das ideias expostas na Revolução Francesa, momento 

histórico que marca o nascimento do Estado Moderno e o surgimento do Direito Administrativo. Sobre a 
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Francesa afirmava que o poder não se originava de nenhuma razão transcendente divina 

e nenhuma razão humana abstrata e intangível. Rousseau quebrou a crença da realização 

do contrato social em um dado momento histórico, ocorrido na sociedade primitiva: 

pautava a defesa da legitimidade do poder pela vontade geral (volonté générale) dos 

súditos
33

, cujo contrato social era o suporte formal.  

Para o autor do Contrato Social
34

, a “vontade geral” é a palavra última na 

organização do Estado: não existe o homem no individual, mas sim no geral, no 

social
35

. Ele transmuta os direitos naturais em direitos civis; confere à democracia 

moderna
36

 a sua teoria pura. Contudo, advoga o exercício da democracia de maneira 

direta e sem qualquer representação; argumentando que a soberania é indivisível, o que, 

segundo o mesmo, afastaria a ideia da tripartição dos poderes. Nesse sentido, o poder 

deve ser entregue ao seu titular legítimo (o povo). Em Rousseau, há a positivação social 

da liberdade, com a criação de um acesso à democracia social
37

 (serve de base ao novo 

Estado Social) e a cessação da metafísica individualista da burguesia
38

. 

Emmanuel Kant, filósofo de Koenigsberg, aderindo ao princípio de Rousseau 

sobre a teoria do pacto social e conferindo-a a ideia do todo racional, entende que este 

pacto é transferido para uma esfera normativa, quebrando com a realidade histórica. 

Conforme assinala Del Vecchio
39

, “Kant explica claramente, dissipando qualquer 

equívoco, quando afirma que o Estado deve ser e não há sido constituído conforme a 

                                                                                                                                               
obra de Rousseau, ver Do contrato social; discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade 

dos homens. Col. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 
33

 Alguns teóricos, como Jellinek, afirmam que Rousseau nada mais fez do que transferir a absolutismo 

das mãos do rei para o povo. Para Jellinek, conforme relata Bonavides, “o senhor absoluto mudou apenas 

de nome, e não de essência (...). Antes se chamava rei, com Hobbes, agora se chama povo, com 

Rousseau”. BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 6ª Ed. São Paulo: Malheiros, 

1996,  p. 77. 
34

 No Contrato Social, Rousseau começa o capítulo primeiro com uma célebre indagação: “O homem 

nasceu livre e por toda a parte se acha aguilhoado. Julga-se o senhor dos demais e não é menos escravos 

que os demais. Como se deu essa mudança? Eu o ignoro. Que é que pode torná-la legítima? Creio poder 

resolver essa questão”. ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social; discurso sobre a origem e os 

fundamentos da desigualdade dos homens. Col. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978. p. 22. 
35

 Hegel, no século XVIII, foi o primeiro a perceber o perigo da doutrina rousseauniana, que abriria 

caminho mais tarde para regimes totalitários, como a Alemanha nazista.  
36

 A democracia em Rousseau serviu de base para a evolução doutrinária do conceito de democracia nas 

culturas ocidentais, incorporada, por exemplo, na Constituição Federal de 1988 que, em seu art. 1°, 

parágrafo único, dispõe: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos 

ou diretamente, nos termos desta Constituição”.  
37

 A democracia em Rousseau implica a universalização do sufrágio. O que é suficiente para não se 

confundir com a democracia na versão liberal.  
38

 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 6ª Ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 

165-181 
39

 Apud. BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 6ª Ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 111. 
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ideia de um contrato social”. Para ele a finalidade do direito consiste em garantir a 

liberdade do homem; e do direito natural, justificar moralmente a validade normativa.  

No final do século XVIII, a noção de legitimidade como conceito a justificar o 

fato do poder, proveniente de fundamentos externos, tanto de natureza divina quanto 

humana, começa a ser questionada. Assim, é introduzida a ideia de legitimidade em 

razão do exercício do poder (legalidade)
40

, na tentativa de sanar as deficiências das 

ingenuidades empíricas da soberania divina e da soberania popular
41

. 

Dessa forma, a ideia de poder ganha autonomia e independência de referências 

externas. Aos poucos a imagem de poder vai ganhando contornos da “estrutura-

cebola”
42

, na analogia de Hannah Arendt
43

: pensar o poder de tal modo que a 

legitimidade não se encontra mais de fora ou de cima, mas de dentro; passa a ser 

autoconstituída: “camadas superpostas sobre o núcleo de poder, onde o fato de cada 

uma delas só ter contato com uma camada interna e outra externa esconde as 

verdadeiras dimensões da realidade”
44

. 

A novidade não consiste no fenômeno legislativo – o qual já havia em outras 

épocas – mas sim na norma jurídica ser expressão da força e a única fonte legítima do 

direito e, por isso, os próprios governantes obedecerem às mesmas.  

O legalismo assenta-se no princípio de que todo o universo jurídico-político 

pode ser compreendido pela lei, pois o ato do legislador esgotaria o direito
45

 e conferiria 

àquela, quase por osmose, a razão, justiça e ética necessária para atuar na sociedade. 

Nota-se que nesta fase há uma legitimidade formal: são exigidas determinadas 

formalidades para que a norma seja considerada válida e vinculante. A expressão do 

poder surge com o atendimento a determinadas formalidades percorridas pela norma
46

. 

                                                 
40

 Pelo fato de a legitimidade ter ficado associada à ideia de poder monárquico, com a Revolução 

Francesa, começa-se a questionar esse conceito, substituindo-se a legitimidade pela legalidade. Ou seja, a 

legitimidade passa a ser auferida através da legalidade (exercício do poder), e não o contrário.   
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 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmático jurídica. 4°. Ed. São 

Paulo: Saraiva. 2009, p. 84/85. 
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 Apesar de Arendt defender a legalidade, à sua maneira, afirma que a “estrutura-cebola” é característica 
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Arendt. 1ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 1989. 
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 ADEODATO, João Maurício. O problema da legitimidade: no rastro do pensamento de Hannah 

Arendt. 1ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 1989, p. 55/56. 
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 ADEODATO, João Maurício. O problema da legitimidade: no rastro do pensamento de Hannah 

Arendt. 1ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 1989, p. 85/86 
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 CADEMARTORI, Sérgio. Estado de Direito e legitimidade: uma abordagem garantista. Porto 

Alegre: livraria do advogado. 2009, p. 19-24. 
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O normativismo, ao contrário do seu antecessor, é mais flexível no caso 

concreto; mais preocupado com os problemas de natureza sociológica e axiológica. Há a 

rejeição da noção tradicional da legalidade (inspirada em Rousseau) como forma de 

preservar a legitimidade contra os riscos de um poder arbitrário
47

. Aqui a legitimidade é 

colocada no mesmo patamar da lei, mas como formas distintas de justificar o poder 

efetivo. 

A legitimidade é conferida quando a lei, e outras espécies normativas, estão de 

acordo com a norma fundamental. Hans Kelsen, um dos principais expoentes e grande 

pensador no normativismo, afirma que o ordenamento jurídico
48

 consiste em uma 

“pirâmide”. No topo da pirâmide, encontra- se a norma hipotética fundamental, uma 

norma sem conteúdo, mas que fornece viabilidade gnoseológica ao poder constituinte 

originário. Cada norma jurídica legitima- se em face de compatibilidade com a norma 

hierárquica superior, através da atuação dentro dos limites do quadro normativo deixado 

por esta.   

Kelsen afirma que a o governo legítimo é aquele que institui normas gerais e 

individuais eficazes
49

 e em consonância com a norma fundamental de uma ordem 

jurídica (validade). Ele afirma ainda que o princípio da legitimidade está limitado pelo 

princípio da efetividade
50

. 

                                                 
47

 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmático jurídica. 4°. Ed. São 

Paulo: Saraiva. 2009, p. 87 
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porque é criada de uma forma determinada. Teoria geral do Direito e do Estado. Tradução Luis Carlos 

Borges. 4ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 121-306. 
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Martins Fontes, 2005, p. 129 
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O Realismo contemporâneo, segundo leciona Adeodato
51

, assume uma função 

ainda mais profunda do que a do normativismo kelseniano quanto à tentativa de abstrair 

do conceito de legitimidade algum conteúdo. Nessa corrente de pensamento, parece 

haver uma substituição do estudo da legitimidade através da filosofia para se concentrar 

em seu estudo pela sociologia-jurídica: ela se apresenta através de aspectos empíricos e 

conteúdos meramente ideológicos e axiologicamente neutralizados, fazendo com que a 

noção de legitimidade adquira um caráter meramente instrumental. 

O poder político no realismo é acatado porque ele é efetivo, pois possui uma 

função na estrutura do sistema, provocando, desta feita, uma identificação entre 

validade e efetividade
52

.  

Em outras palavras, essa teoria, por partir da análise empírica das sociedades 

modernas, cujas complexidades são cada vez maiores, busca legitimar o poder político a 

ela conferido pela efetividade, caracterizada como um atributo do poder; em termos 

jurídicos, como efetivo cumprimento das normas por seus destinatários. Para que exija o 

poder efetivo é necessário que o ordenamento jurídico seja eficaz (eficiente), ou seja, 

capaz de produzir efeitos. O consenso, aqui, seria meramente instrumental. Em última 

análise, pode-se dizer que a legitimidade no realismo se baseia na “eficiência” do 

Estado em produzir resultados palpáveis. 

Segundo Adeodato, no realismo o problema da justificação do poder decorre 

em saber se é possível aceitar ou acatar condutas impostas de cima para baixo, quando 

estas deveriam, pelo critério de legitimação, ser acatadas e, assim, se efetivarem
53

.  

A doutrina realista é concebida através de várias perspectivas, dentre elas a 

decisionista, como a de Carl Schmitt, ou a funcionalista, como a de Niklas Luhmann. 

Para Schmitt
54

, em uma doutrina Neo-hobbesiana, uma decisão política é valida em face 

de a decisão anterior ser emanada por uma autoridade competente; de modo que em 

razão última se chegará ao poder originário da democracia, quer dizer, o povo. Assim, 

ele relaciona a legitimidade de uma norma com a autoridade que a emana.  
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Na concepção funcionalista de Niklas Luhmann, a legitimidade é obtida a 

partir de pressupostos funcionais do sistema, na relação de aceitação dos procedimentos 

decisórios estatais nos sistemas políticos e jurídicos com o seu caráter cognitivo-

funcional do sucesso de redução de expectativas da sociedade e na neutralização de 

ilusões e decepções de seus recipientes. Há a perda de relação da legitimidade com 

qualquer conteúdo externo, transcendente
55

. 

A legitimidade é auferida através de diversos procedimentos pré-fixados em 

cada subsistema específico. Por isso que Luhmann fala em legitimação ao invés de 

legitimidade, pois esta é auferida através de um procedimento (processo)
56

.   

Max Weber, sociólogo alemão
57

, em uma perspectiva racional-com-respeito-

aos-fins coloca a legitimidade na forma legal-racional
58

: “para que um poder seja 

legítimo, é preciso que seus detentores tenham um título que justifique sua dominação, 

enquanto a legalidade depende, justamente, do exercício desse poder em conformidade 

com as leis estabelecidas.”.  Ou seja, em última análise, o poder é legítimo pelo simples 

fato de ser legal. Por isso a razão de ser do princípio da certeza jurídica e da necessidade 

da segurança das expectativas
59

 
60

. 
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Universidade de Brasília, 1980, p. 38.  
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58
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De acordo com a doutrina de Max Weber, a legitimidade na Modernidade 

significa o racionalismo-com-respeito-a-fins no lugar de fundamentos tradicionais, 

afetivos e racionais-com-respeito-a-valores (irracionais) de determinação do agir social, 

no entanto isso envolve reciprocamente diferenciação funcional
61

.  

Essa forma de legitimação weberiana pode ser vinculada ao fenômeno da 

positivação descrito por Luhmann
62

, no qual há um grande crescimento do papel de um 

direito estatal e legalizado. 

Jügen Habermas
63

, por sua vez, em sua teoria do discurso, parte do pressuposto 

de que a legitimação no direito moderno decorre de procedimentos discursivos 

(racionais), no qual há negociações em que são asseguradas chances iguais de 

participação, de influência recíproca e de imposição dos interesses divergentes nas 

negociações. Assim, embora os agentes estejam orientados para o êxito, o procedimento 

o torna racional. Para o autor da teoria do discurso, a racionalidade discursiva ou 

procedimental atua como uma forma de se desenvolver o consenso na esfera pública, 

sendo isto imprescindível para a indisponibilidade do direito. 

  

 

2.3 LEGITIMIDADE E LEGITIMAÇÃO  
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A noção de legitimação pelo procedimento não é nova: tanto Kelsen quanto 

Schumpeter
64

 já interpretavam como legitimação procedimental a decisão de Pilatos 

citada na Bíblia: este submeteu ao voto popular
65

, de maneira relativista, o futuro de 

Jesus, “Reis dos Judeus”
66

. 

Na sociedade moderna dogmática e democrática, cujo sistema jurídico é 

autônomo, a legitimidade perde o caráter extrínseco e passa a legitimar-se por si 

própria, dentro do próprio sistema jurídico, através de procedimentos. Por isso, ela é 

reduzida, no positivismo jurídico, à legalidade. A legitimidade é o “produto final de um 

processo denominado legitimação”
67

. 

Lembre-se que a legitimidade se caracteriza por ser a justificativa de um 

determinado poder. E por este não poder mais se justificar em esferas transcendentais ao 

direito, como outrora, é necessário haver um consenso básico em uma sociedade 

caracterizada pela complexidade e pluralidade de valores para que o poder seja aceito 

pelo povo, seu verdadeiro detentor. Antonio Carlos Wolkmer
68

 afirma que  

 
como decorrência da integração social, que envolve a aceitação ou não de 

uma legitimidade, projeta-se o chamado processo de legitimação
69

, cuja 

manifestação aparece não por temor ou obediência, mas porque os atores 

sociais reconhecem tal condição como boa e justa. 

 

A diferença básica entre legitimação e legitimidade é: enquanto esta condiz ao 

juízo de valor acerca da validade de um ordenamento jurídico, tendo na base a 

justificação democrática, perceptível através de aspectos normativos, a legitimação 

consiste no procedimento de avaliação do consenso fático ou aceitação sociológica para 

se alcançar a legitimidade
70

.  

Ricardo Lobo Torres, por sua vez, ao diferenciar ambas, afirma que enquanto a 

legitimidade baseia-se no consenso sobre a adoção dos valores pelo ordenamento 

                                                 
64
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“procedimentos”. 
65

 Sobre o processo da crucificação de Jesus, ver ZAGREBELSKY, Gustavo. A crucificação e a 

democracia. São Paulo: Saraiva, 2012.  
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 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: Uma relação difícil. 2ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2008. p. 137. 
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1995, p 81. 
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abordagem moderna e pós-moderna. São Paulo: Landy, 2006, p. 45 e ss.  
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jurídico, a legitimação, no processo justificador da Constituição, e seus direitos 

fundamentais
71

. 

A legitimação pressupõe o consenso: a adesão buscada pelo poder, através de 

um processo, que culminará na legitimidade do poder. A legitimidade é o resultado de 

um processo de obtenção do consenso ou adesão chamado de legitimação. Ou seja, a 

legitimação é um processo que deduz a legitimidade. 

Dessa forma, legítimo passa a significar “de acordo com os procedimentos 

jurídicos previamente fixados pelo ordenamento”. A legitimidade não é - pois perde 

qualquer conteúdo externo, transcendente -, mas processa-se. Por isso “legitimação”.  

José Joaquim Gomes Canotilho
72

 leciona que a legitimidade deve resultar das 

competências de decisão e do procedimento. Para ele, as normas constitucionais são 

legítimas por terem obedecido todo um procedimento constante em um ordenamento 

funcionalmente ordenado e serem resultado de um poder constituinte (legitimidade 

formal)
73

. E ainda, a legitimidade do Estado democrático não pode ficar a mercê de 

qualquer processo arbitrário ou ditatorial de decisão: há a exigência de um processo 

democrático. 

Por outro lado, há a necessidade da ordem constitucional ser justa (legitimidade 

material). Assim, as decisões reclamam tanto a legitimidade procedimental formal 

quanto a legitimidade material: o procedimento é apenas um meio, instrumento para 

permear, encontrar e introduzir soluções mais justas
74

.  

A pluralidade de procedimentos aponta para duas dimensões. A primeira 

consistiria em um processo de redução de complexidade e seleção de expectativas. Seria 

inadequado um procedimento central e superior. E em segundo plano, seria uma 

resposta ao pluralismo da esfera pública. Nesse sentido, os diversos procedimentos 
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73

 Segundo esse mesmo autor: “A feitura de uma constituição por um Poder Constituinte suscita também 

o problema do procedimento constituinte adequado. Uma constituição não é uma decisão ‘one shot’ de 

um poder, ou seja, a constituição não se resume a um só acto editado pelo poder constituinte. Há toda 

uma sequência procedimental, todo um caminho a percorrer, desde a convocação de eleições para uma 

assembléia constituinte ou para um acto referendário, até a aprovação juridicamente vinculativa do texto 

constitucional. Todo o complexo de actos – eleições, discussões, redacções, votação, aprovação, 

publicação – necessários para se chegar ao ‘acto final’ – a constituição – deve estruturar-se em termos 

justos (due process) e adequados. Nesse sentido se fala de legitimidade da constituição através do 
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possibilitariam institucionalizar os diversos valores e interesses presentes fora do 

sistema jurídico
75

. 

José Eduardo Faria assevera a necessidade de existir procedimentos na 

comunidade com o papel de selecionar alternativas, no intuito de resolver conflitos e 

garantir a unidade política do Estado
76

.  

Dessa forma, constata-se, na sociedade atual, a legitimidade da decisão na 

ordem jurídica através de procedimentos, os quais reduziriam a complexidade, 

selecionando expectativas, valores e interesses fora do sistema do direito, e 

institucionalizando-os. 

 

 

2.4 O PROBLEMA DA LEGITIMIDADE NAS SOCIEDADES MODERNAS
77

: DO 

ESVAZIAMENTO AXIOLÓGICO POSITIVISTA À REDUÇÃO REALISTA
78

. 

 

Os tempos modernos tendem a ver no sistema jurídico-politico uma estrutura 

independente de fundamentos externos, autossuficientes em suas diversas funções 

sociais, inclusive a legitimadora.  

O Realismo, por pautar-se em uma perspectiva eminentemente sociológica, 

empírica e positiva, abandona as esferas transcendentais em busca de uma justificação 

mais próxima e eficiente ao exercício do poder
79

. Podemos dizer que o Realismo, assim 

como legalismo e normativismo possuem, de certa forma, a mesma problemática da 

legitimidade: a impossibilidade de a ideologia criadora da ordem jurídica ser o critério 

da legitimidade desse sistema e, dessa forma, não conseguir estabilizar a política do 

grupo social
80

. E ainda: O movimento realista não só traz o afastamento de qualquer 

fundamento ético para o Direito, descrito como uma ordem abstratamente regulada
81

, 

como apresenta a ideia de legitimidade em um caráter puramente instrumental. Segundo 

                                                 
75

 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: Uma relação difícil. 2ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2008, p. 195.  
76

 Poder e legitimidade. São Paulo: Editora perspectiva, 1978, p. 47 
77

 Aqui não queremos entrar no mérito se vivemos na fase do Modernismo ou no Pós-modernismo. Por 

isso, o termo “modernidade” será utilizado para indicar o contexto de enorme complexidade estrutural de 

uma sociedade caracterizada por sua diferenciação funcional. 
78

 Ver o meu artigo “O problema da legitimidade nas sociedades complexas”. Revista de Direito 

Constitucional e Internacional. 2011. Ano 19. Ed. 74, janeiro/março, São Paulo: Revista dos Tribunais. p, 

81/104.  
79

 ADEODATO, João Maurício. O problema da legitimidade: no rastro do pensamento de Hannah 

Arendt. 1ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 1989, p. 74. 
80

 ADEODATO, João Maurício. O problema da legitimidade: no rastro do pensamento de Hannah 

Arendt. 1ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 1989, p. 75/76. 
81

 ADEODATO, João Maurício. Ética e Retórica: para uma teoria da dogmático jurídica. 4°. Ed. São 

Paulo: Saraiva. 2009, p. 65. 



32 

 

o professor José Eduardo Faria, ela “fica condicionada à eficiência do Estado em 

perceber os dilemas e resolver os problemas mediante um determinado grau de abertura 

dos mecanismos de articulação política”
82

. Vejamos como se chegou a tais 

características. 

Quanto mais complexas as relações jurídicas, mais moderno é o Direito. A 

modernidade representa o equivalente a certo e inusitado grau de complexidade que a 

organização do Direito adquiriu em algumas civilizações
83

.  

É necessária a presença de alguns fatores sociais para que uma sociedade esteja 

apta para dogmatizar o seu Direito
84

, quais sejam: a pretensão de monopólio por parte 

do Estado na produção das normas jurídicas (primeira vez na história); a crescente 

importância das fontes estatais em detrimento das fontes espontâneas e extra estatais do 

Direito
85

; e a relativa emancipação da ordem jurídica frente às outras ordens normativas, 

autorreferência do sistema jurídico
86

 (autopoiese)
87

.  

Uma sociedade deve apresentar determinadas características para que possa vir 

dogmatizar o seu Direito: uma estrutura piramidal da validação das normas jurídicas; 

relativa emancipação do sistema jurídico: uma sociedade será tanto mais moderna 

quanto diferenciada for o seu sistema jurídico. E acoplamento estrutural: os critérios 

para admissão das influências desses outros subsistemas sociais são fixados pelo próprio 

direito positivo, mediante procedimentos de modificação e adaptação, v.g., novas 

legislações, jurisdição constitucional e concretizações jurisprudenciais, em geral. O 

acoplamento estrutural viabiliza a estrutura cognitiva do sistema jurídico, mantendo-o 

permeável, sensível às influências de novas perspectivas religiosas ou morais
88

.  
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Quanto à positivação
89

, esta tem apoio em dois fenômenos paralelos: a 

supremacia das fontes do direito estatal, em detrimento das outras fontes tradicionais da 

norma jurídica; e a pretensão do monopólio, por parte do Estado, na produção dessas 

decisões normativas.   

Com a ascensão da lei
90

, a positivação do Direito e o monopólio da produção 

das normas jurídicas
91

, há a legitimação (ao invés da legitimidade), no sentido de que 

esta deixa de se fundamentar em conteúdos externos, para objetivar a autolegitimação, 

através de uma ação legitimadora por parte do Estado e do ordenamento jurídico em 

geral
92

. 

 O positivismo jurídico
93

, com a pretensão de autolegitimação, não só confunde 

a legitimidade com a legalidade como princípio básico, mas também com a própria 

validade das normas jurídicas. O direito passa a ser identificado como aquilo que é 

produzido de acordo com as regras do sistema, por autoridade declarada competente 

para tanto e seguindo rito de elaboração específico
94

. 
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Na visão de Paulo Bonavides
95

,  

 
A legalidade é a nova legitimidade que sai das mãos do direito natural para a 

esfera do direito positivo. (...) o positivismo jurídico mostrou-se decisivo em 

neutralizar, desidratar, despolitizar, esvaziar e dissolver, pelas vias 

formalistas, o sentido da legalidade, na proporção em que este traduzia a 

constância ideológica de conteúdo da sociedade burguesa e era sua própria 

legitimidade. (...) deixou-se, assim, a legalidade de ser a legitimidade 

material do Estado burguês para se converter na sua legitimidade formal. (...) 

 

Segundo Adeodato
96

, quanto mais institucionalizada a legalidade, mais racional 

o procedimento legitimador. Para o autor, “uma sociedade estará tanto mais em 

condições de dogmatizar o seu direito quanto mais seus subsistemas estejam 

reciprocamente imunizados contra as interferências mútuas”
97

. 

O processo de racionalização ocorrido na Modernidade
98

 ocasiona
99

 o processo 

de desencantamento do mundo e separação de esferas axiológicas (ou culturais), que 

passa a se autorregular por leis próprias
100

; e, consequentemente, a despersonalização 

das relações sociais, aumento do poder instrumental e da racionalidade voltada aos 

fins
101

. 

A organização da sociedade moderna desencantada se dá sobre os princípios da 

internalização e da subjetivação. Pelo primeiro, há o que Hannah Arendt chamou de 

“estrutura cebola”
102

, ocasionada pelo esvaziamento de conteúdo
103

. Pela subjetivação a 
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escolha dos valores ganha uma importância existencial, pois não há nenhuma instância 

preexistente, no sentido substancial, que possa servir de fundamento
104

. O homem 

moderno é forçado, em última instância, a estabelecer uma estrutura interna e externa 

por meio de escolha. O indivíduo é sobrecarregado pela necessidade de escolha entre 

valores conflitantes e irreconciliáveis
105

.  E uma vez estabelecidas as regras do jogo, 

pouco importa o status quo da mesma, se tem como base a vontade geral ou os 

desígnios do soberano
106

. 

Em virtude desse processo de modernização, no qual se embaralham o 

desencantamento do mundo e a secularização, há o processo de desencantamento do 

Direito
107

: crescente emancipação em relação à religião; torna-se uma esfera autônoma 

que é regida por sua legalidade própria, predominando uma tendência de formalização 

crescente
108

.  

Segundo Weber, o Direito racional é aquele formal e tem na positivação o ápice 

desse processo de desencantamento. O sociólogo alemão salienta que o conteúdo 

axiológico do direito natural perde espaço para o conteúdo técnico do direito, no qual há 

um esvaziamento axiológico, tornando-se, pois, essencialmente mutável
109

. É o ápice do 

desencantamento da lei
110

.  

Tanto Luhmann quanto Habermas preocupam-se com a problemática da 

legitimação de um direito mutável aos dissabores do legislador e que, em razão da 
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desintegração das visões globais do mundo, não pode mais se legitimar em instâncias 

que outrora serviam para fundamentá-lo
111

. 

Dessa forma, as escolhas e alternativas fixadas como dogma (norma jurídica) no 

ordenamento vigente, em um mundo marcado pela complexidade - no qual as pessoas e 

os grupos humanos não concordam sobre questões vitais para as relações sociais -, 

devem prevalecer a todos, inclusive aqueles que não concordam com seu conteúdo 

axiológico
112

. No entanto, tal situação demanda duas perspectivas: primeira, normas 

jurídicas
113

 precisam de um alto grau de maleabilidade interpretativa (flexibilidade de 

perspectivas sobre valores), e daí a propensão à tolerância; e por outro lado, a 

permanente necessidade de justificar-se perante as expectativas axiológicas 

decepcionadas, e daí o problema da legitimidade
114

. 

Nesse sentido, o direito moderno caracteriza-se um progressivo esvaziamento de 

conteúdo, que tradicionalmente fornecia as bases consensuais do direito positivo. Quer 

dizer, “a modernidade caracteriza-se pelo abandono de essencialismo ontológico em 

prol de um nominalismo semântico e de um positivismo funcionalista”
115

. 

Com a Modernidade, as decisões, que outrora se fundamentavam em critérios 

externos, anteriores e superiores ao ordenamento jurídico positivo e efetivamente em 

vigor, passam a fazer parte do próprio sistema jurídico vigente: o direito como um jogo, 

um meio, isto é, um instrumento terreno para obtenção de determinados fins
116

. Daí 

decorre o problema da legitimidade: a legitimidade considerada a pura legalidade ou 

pura aplicação procedimental, se reduz a validade formal das normas; sendo 

incompatível, como afirma Paulo Bonavides
117

, com a “concretização de uma ordem 
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jurídica democrática
118

, aberta, pluralista
119

, atada a uma tábua consensual de valores”. 

Para este autor
120

, “depois de Weber, com o formalismo de Kelsen, o decisionismo de 

Schmitt e o funcionalismo procedimental de Luhmann, a legitimidade já não se define 

como uma crença na legalidade, senão numa legalidade sem crença”. 

Como bem assevera Adeodato
121

, 

 

Com a perda do prestígio da ontologia nas bases consensuais da organização 

estatal, o problema da legitimidade do poder jurídico-político torna-se 

crucial, tanto na prática quanto na teoria: o problema é como é possível que 

as normas jurídicas funcionem como parâmetros de organização social, 

quando os destinatários de tais decisões, muito mais numerosos, nenhum 

papel desempenham em sua elaboração e muitos sequer conseguem 

compreendê-las. A questão da legitimidade agrava-se com o desaparecimento 

dos fundamentos axiológicos comuns; e que com a falta de critérios de 

conteúdo evolui para uma constante ameaça às instâncias decisórias.  

 

Nesse diapasão, 

 
Tamanha expansão na órbita de interferência do Estado contemporâneo e a 

crescente complexidade do ordenamento jurídico a ele vinculado têm 

revelado terreno propício para o que se pode chamar de alienação política: 

processos decisórios, e muitas vezes o próprio conteúdo das decisões, são 

simplesmente incompreensíveis para a maior parte dos destinatários, os quais 

são transformados em terceiros não-interessados na condução desses 

processos de decisão, tendo sua opinião pressuposta e manipulada das mais 

diversas maneiras
122

. (grifo nosso) 

 

Em outra perspectiva, a efetividade é um elemento implícito ao positivismo, 

que, ao reduzir a noção de legitimidade à legalidade, necessita satisfazer as expectativas 

para o funcionamento do sistema para obter obediência. Os autores realistas se 
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“contentam” em abstrair a noção de legitimidade, colocando-a em um patamar 

meramente instrumental/formal. 

A teoria funcional se importa apenas com a finalidade a ser atingida pelo órgão 

investido no poder
123

. Em um sistema funcional, inerente ao Direito positivo 

moderno
124

, a legitimidade é obtida no momento em que o ordenamento é efetivo, na 

esperança de contribuir para o bem-estar comum, individual e para outros fins
125

. 

Deve-se entender efetividade no sentido sociológico, como o cumprimento 

pelos destinatários das normas jurídicas; é um atributo do poder; enquanto a eficiência 

como atributo da norma. O poder efetivo é aquele que atende as expectativas e obtém os 

resultados propostos; e norma eficaz, aquela acatada, observada e cumprida pelos 

diversos grupos sociais
126

. 

Nessa esteira, a “obediência” - e aqui entenda-se também legitimidade - é 

obtida pela eficiência do Estado em perceber os dilemas e resolver os problemas, 

mediante um determinado grau de abertura dos mecanismos de articulação política; o 

que difere daquela “obediência”
127

 assegurada pela autoridade da lei e pela lealdade às 

instituições, através do consenso soberano
128

. 

Não esquecendo que a legitimidade no Direito positivo é obtida através de um 

processo decisório, faz mister a observação apontada por José Eduardo Farias
129

: 

 

Se a eficiência na capacidade de aprendizagem e transformação não for 

conseguida em níveis satisfatórios, tal situação implicará uma rigidez do 

sistema político, liquidando o estoque de ideias que compõe o repertório de 

soluções e transformando um ordenamento jurídico estável num ordenamento 

estático. (...)  

Portanto, a eficiência – enquanto categoria exclusiva - também corre o risco 

de funcionar como uma faca-de-dois-gumes: de um lado obter a legitimidade 

puramente instrumental; e de outro liquidar o próprio sistema à medida que 

reduz os mecanismos de aprendizagem e percepção a um só canal de 

comunicação: o oficial, onde a eficiência pode culminar numa coerção 

simples e crua. Afinal, ao neutralizar as preferências valorativas e não 

institucionalizar a participação dos diversos grupos sociais, o sistema político 

acaba predeterminado a tipo de informação que recebe e transmite, suprindo 

crescentemente o desconhecimento do contexto onde atua por violência. 

(grifo nosso) 
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Segundo Ramella, restringir a avaliação de um regime ao critério puramente 

funcional, com critérios como o de bem-estar econômico e da ordem pública, pode 

conduzir ao enfraquecimento da especificidade da legitimação democrática e da sua 

cultura política. Isso porque, durante os períodos críticos, a democracia somente poderá 

ser sustentada se existir parâmetro de legitimação além do sucesso econômico
130

.  

Consideramos essa forma de legitimação incompatível com o Estado 

Democrático de Direito, o qual se justifica pelo consenso prévio dos cidadãos ou 

durante o processo de produção de suas próprias regras, e não apenas pelos resultados 

alcançados por regras – o que irá depender da capacidade do governo -, que podem ser, 

inicialmente ilegítimas. Ou melhor, a noção de democracia proclama um “conjunto das 

instituições que permitem a expressão do poder a partir de baixo, como uma “via” e não 

como uma meta.”
131

. 

Nesse contexto, concordamos plenamente com Norberto Bobbio
132

 quando, 

refletindo sobre a máxima itálica: “o fim bom salva até os piores meios”, o autor propõe 

seriamente uma reflexão na conveniência da máxima oposta: “os meios maus 

corrompem até os melhores fins”. Ora, atente-se que quem tem apenas um resultado a 

alcançar não se preocupará com as minúcias relativas à conformidade das próprias 

ações, com os princípios: “cumpre o teu dever (mais precisamente aquilo que é 

necessário) para que aconteça aquilo que desejas”
133

. 

 Nessa perspectiva, apesar de entendermos a impossibilidade de se ver 

isoladamente a eficiência como legitimante do ordenamento jurídico ou da norma 

jurídica; ela deve ser vista como o fim (meta) a ser buscada por um sistema e/ou norma 

legítima, com fundamental importância como parâmetro de controle, mas não como 

justificador único da legitimidade.  

 

 

2.5 A LEGITIMAÇÃO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 
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O Estado Democrático de Direito pauta-se em duas ordens de valores: na 

vontade definida pelo povo (democraticamente) e na vontade juridicamente positivada 

(Direito)
134

.  O Estado Constitucional de Direito é um Estado limitador do poder dos 

governantes pelo império do direito. Mas isso apenas não basta, era necessária a 

justificação/legitimação do poder, encontrado em bases democráticas
135

. 

O Estado de direito vê a liberdade em concepções negativas, ou seja, uma 

“liberdade de defesa” ou de “distanciação” perante o Estado; é a liberdade liberal. 

Enquanto o Estado Democrático a vê em concepções positivas, “a liberdade assente no 

exercício democrático do poder”. É a liberdade democrática que confere legitimação ao 

poder
136

.  

A vontade jurídica (Direito) consiste na obediência ao princípio da legalidade 

(em sentido amplo – legalidade constitucional), atualmente visto como a observância 

não apenas à lei, mas a toda ordem jurídica (princípio da juridicidade)
137

. 

A vontade soberana do povo (princípio democrático) está concentrada no 

princípio da legitimidade. Este princípio pode ser entendido como a própria base de 

criação e validação do ordenamento jurídico, assim como tem o papel, em última 

análise, de definir o interesse público, o qual deverá ser atendido pela ação 

administrativa
138

.  

Isso porque a legitimidade consiste na justificação de um determinado poder; 

na relação comando/obediência
139

. E com a extinção do Estado Absolutista e o 

nascimento do Estado Democrático de Direito, a única fonte de legitimação/validação 

do poder é, em última instância, a esfera democrática. Não há mais como essa 

legitimidade ser auferida por critérios transcendentais, tais como o plano religioso, 
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histórico ou carismático. Deve, portanto, ser encontrada dentro da vontade popular 

juridicamente positivada
140

.  

Ora, é justamente na democracia a resposta encontrada para a pergunta “porque 

devemos obedecer ao Poder (expressado através das normas jurídicas)?”. Um poder só 

passa a ser legítimo, pois entendemos que ele é fruto, expressão da vontade geral. Se 

não fosse a soberania popular (a vontade geral - democrática), em nada o ordenamento 

jurídico seria diferenciado das normas deontológicas de um grupo de assaltantes. 

Partindo da concepção normativista, no qual o Direito é visto como um 

ordenamento normativo
141

, as normas são a expressão de força do Estado por serem 

partes de um ordenamento emanado pelo poder soberano
142

. A soberania popular é o 

critério último de validade do ordenamento jurídico e, por conseguinte, da própria 

Constituição Federal. Apesar deste ser o critério último de validade das normas 

jurídicas, por ser a norma fundamental do ordenamento, ela só é legítima/válida, em um 

Estado Democrático, se decorrente da – e recorrente à – vontade popular e voltada para 

a concretização dos direitos fundamentais. Quero dizer que a norma jurídica tem como 

seu critério de validade a Constituição Federal, conduzível, em última instância, à 

soberania popular.  

Ademais, a Constituição só existe como norma integrante de um ordenamento 

jurídico, no qual há um Estado preexistente
143

. O Estado, segundo os teóricos 
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contratualistas
144

, tem início em um contrato social elaborado pelos particulares, no qual 

cada um destes cede uma parcela de sua liberdade para que a sociedade possa viver em 

paz e desenvolver-se. Após o surgimento daquele, nasce a Constituição como 

documento maior de um ordenamento jurídico e no qual será estipulado os objetivos e 

traçado as linhas da função do Estado e as diretrizes de sua atuação. De outra forma, 

poderemos dizer que a criação da Constituição, como norma fundamental, deve se 

pautar pelo princípio democrático
145

, no qual tem na soberania popular a sua base e 

diretriz, no intuito deste princípio legitimar e dar validade ao sistema, assim como 

produzir inputs axiológicos.  

A legalidade deve ser vista no sentido de disciplinar os procedimentos internos 

desse mesmo sistema, como uma forma de delimitar as linhas de criação e evolução do 

direito no cumprimento da sua função, pressupondo um ordenamento previamente 

legitimado ou a ser relegitimado através de procedimentos democráticos.   

Hans Kelsen, conhecido por ser um dos mais influentes positivistas de todos os 

tempos, entende a democracia como um método/técnica de elaboração normativa
146

. Na 

doutrina kelseniana, a criação e produção normativa recorrem à democracia como uma 

técnica essencial de atuação e, por conseguinte, validação das normas jurídicas. No 

entanto, na doutrina Kelseniana, há uma autolegitimação do Direito e de suas normas.  

Nas sociedades contemporâneas – chamadas por alguns de pós-modernas –, a 

legitimidade deixa de ser entendida como a legalidade do sistema, auferível apenas em 

seu sentido formal, tal como ensina as doutrinas positivas, e passa a ser entendida de 

forma mais ampla e abranger o seu sentido material: há a legitimidade pelo título, 

consistente na investidura legítima do poder, na autoridade; a legitimidade pelo 

exercício do poder; e, por último, na legitimidade pelo resultado do exercício do poder. 

Em virtude dessa ampliação do conceito da legitimidade, é imprescindível a evolução 
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de um conceito de democracia apenas formal para uma democracia substancial, pautada 

em três princípios: participação, eficiência e controle
147

. 

Nesse sentido, adotando a doutrina Kelseniana, na qual a democracia é vista 

como um método/técnica de criação de normas, na sua vertente atual, chegaríamos à 

conclusão de que a legitimidade deve ser, inicialmente, auferida na origem e criação dos 

poderes, no qual seria elaborada a Constituição e, a partir desse momento, nasceria o 

princípio da juridicidade do ordenamento jurídico desse Estado.  

A partir desse momento, há uma correlação, equilibrada, integrada e aberta, 

entre a juridicidade e a legitimidade do ordenamento jurídico, no qual esta decorreria 

daquela
148

. A juridicidade – a legalidade pós-positivista, em sua 3º evolução – amplia o 

conceito de legalidade e passa a compreender também a observância aos valores 

constitucionais, em uma perspectiva interna ao sistema; enquanto a legitimidade, na 

observância aos preceitos democráticos, traçados pela Constituição, em uma perspectiva 

externa ao sistema, com o objetivo de introduzir os valores, interesses e expectativas – 

produzir os inputs no ordenamento jurídico –  através do processo de criação normativa, 

qualificando esta como legítima/justa (heterolegitimação)
 149

. 

A legitimação decorrente da legalidade dependeria de uma positivação de 

procedimentos jurídicos permeáveis a discursos morais
150

. Essa legitimação processual 

não seria observada em todos os momentos de decisão política/estatal, mas apenas 

naqueles procedimentos necessários a um fortalecimento democrático, seja em virtude a 

necessidade de coesão social
151

 seja em razão de algum déficit democrático criado pelo 

sistema jurídico democrático
152

.  
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entre facticidade e validade. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 2003. 1ª V. p. 203. E ainda: “a 

legitimidade configurada através da legalidade implica a fé numa legalidade destituída das certezas 

coletivas da religião e da metafísica e apoiada, de certa forma, na racionalidade do direito´”.  p. 214. 
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 Importante verificar que a autolegitimação diferencia-se da heterolegitimação. Enquanto esta pode 

buscar sua fundamentação racional tanto na esfera pública, como no ambiente e nas informações passadas 

pelos demais sistemas, a autolegitimação, por sua vez, consiste na redução da legitimidade à legalidade, 

ou seja, na perspectiva interna ao sistema.  
150

 Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 2003. 

1ª V. p. 216. 
151

 Conforme ensina Habermas, “quanto mais a moral se interioriza e se torna autônoma, tanto mais ela se 

retrai para domínios privados. (...) por isso, em todos os domínios de ação onde conflitos, problemas e 

matérias sociais em geral exigem uma regulação coercitiva, as normas do direito têm que absorver as 

inseguranças que surgiram, caso ficassem entregues a uma regulação de comportamento puramente 
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Nesse sentido, a legitimidade passaria a ser observada não só na autoridade 

emanadora das normas, mas também na criação destas, através de procedimentos 

democráticos, assim como nos seus resultados. Apesar destes serem parâmetros de 

aferição do conteúdo da legitimidade, com este não pode se confundir, pois senão 

voltaríamos à redução do Realismo – tratado no item 2.4 -, em nada se diferenciando de 

um regime ditatorial.   

Poderíamos dizer, assim, que a validade de uma norma jurídica consiste na 

observância da juridicidade, mas também da legitimidade do sistema jurídico
153

. 

Bobbio
154

 afirma que uma norma jurídica só pode ser considerada válida enquanto 

pertencer a um ordenamento jurídico válido, o que, no pós-positivismo, implica a 

observância não só ao princípio da juridicidade,  mas também ao seu processo de 

criação e nos resultados. 

Continua atual, embora sob outros moldes, a diferenciação de Max Weber 

entre legitimidade e legalidade
155

. Enquanto esta era entendida como o exercício do 

poder, como exercício de certa ação em conformidade com alguns limites estabelecidos 

pelo ordenamento; a legitimidade, por sua vez, é uma qualidade do título do poder. No 

entanto, há uma ampliação na observância desse título do poder.  

Para o ordenamento jurídico obter legitimidade no mundo atual, em uma 

sociedade mais dinâmica, complexa e plural, é necessária a sua abertura, pautada nos 

princípios da participação popular, publicidade, transparência, moralidade, motivação, 

proporcionalidade/razoabilidade, dentre outros. 

                                                                                                                                               
moral”. Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 

2003, 1ª V. p. 217. 
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 Conforme Habermas, “na medida em que a ideia do contrato social, leva em conta tal procedimento 

para a fundamentação de ordens políticas constituídas juridicamente, o direito positivo é submetido a 

princípios morais”. Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Tempo 

brasileiro, 2003, 1ª V. p. 238. 
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Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 2003. 1ª V 
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 Teoria do Ordenamento Jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos Santos. 6º ed. Brasília: 

Editora Universidade de Brasília, 1995, p. 60.  
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Contudo, Max Weber a diferenciou, apesar de ambas estarem intrinsecamente ligadas nesse movimento 

dogmático. 
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2.6 LEGITIMAÇÃO E DEMOCRACIA 

 

A palavra democracia origina-se do grego: “demos” significa povo, e “cratos”, 

força, poder, e, por extensão, governo. Democracia em sua concepção etimológica se 

refere ao “governo do povo”. O povo como o titular da soberania
156

 ou do poder, o que 

significa: I) de forma negativa, o poder do povo se distingue de outras formas de 

domínio não populares (monarca, classe, castas); II) de forma positiva, a necessidade de 

uma legitimação democrática efetiva para o exercício do poder: o povo é o titular e o 

ponto de referência dessa mesma legitimação; já que ela vem do povo e a este se deve 

reconduzir. 

Os doutrinadores completam a definição extraída do conceito etimológico da 

democracia ao acrescentar-lhe expressões que vieram a conceituá-la com mais precisão 

sob o ponto de vista político. Dessa forma, enquanto Aristóteles, filósofo grego, a tinha 

definido como o governo do povo
157

; José Afonso da Silva
158

, de outra forma, afirma 

que é “um processo de convivência social em que o poder emana do povo, há de ser 

exercido direta ou indiretamente pelo povo e em proveito do povo”. 

Não obstante, o povo ser detentor do poder, é evidente que o regime 

democrático pode adquirir diversas formas. Para tanto, basta lembrarmos da Alemanha 

nazista, com um governo denominado democrático, pois, em tal época, democracia 

tinha uma concepção que, atualmente, advogaríamos inconcebível: um governo da 

maioria que fazia “o que bem entendia”, inclusive dizimar a minoria discordante, pois 

tinha recebido o justo título da maioria do povo. 

                                                 
156

 Segundo Marcelo Neves, Com o fenômeno de positivação do direito e a passagem do poder para as 

mãos do povo, o conceito de soberania, antes entendido como poder absoluto de um monarca, reduziu-se 

à sua dimensão normativo-jurídica, enquanto impossibilidade de subordinação da ordem ou instituição  

jurídica estatal a qualquer outra ordem ou instituição jurídica. Entre Têmis e Leviatã: uma relação 

difícil. 2ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 156 e ss. O autor afirma ainda que Habermas quebra 

com a visão clássica da soberania de Rousseau, e, em razão das esferas públicas plurais da sociedade 
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pluralisticamente nos processos de formação da vontade estatal, enquanto estes permitem o fluxo das 

diversas opiniões, valores e interesses”. 2008. p. 163. 
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 Abraham Lincoln acrescentou a esta definição a expressão “governo do povo, para o povo e pelo povo, 

consagrado ao princípio de que todos nascem iguais”. Discurso proferido por Abraham Lincoln, em 19 de 

novembro de 1863, na cerimônia de inauguração do Cemitério Militar de Gettysburg, no local onde se 

tinha dado a batalha com esse mesmo nome. 
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 Poder Constituinte e poder popular (estudos sobre a Constituição). 1ª. Ed. 3ª tiragem. São Paulo: 

Malheiros, 2007, p. 45. 
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A democracia, na atualidade, tem em seu cerne, seu núcleo, a defesa dos 

direitos fundamentais, o povo de um determinado Estado; e esse exercício é pautado por 

dois princípios: a soberania popular – como única fonte de emanação do poder; e a 

participação popular no poder – o exercício do poder deve corresponder e decorrer da 

vontade do povo. O princípio da representação corresponde em um princípio 

secundário, utilizável apenas na impossibilidade do princípio da participação
159

.  

Essa defesa deve ser observada exatamente na justificação do poder político 

em prol dos direitos dos cidadãos. Ela aparece como no conceito de Lincoln, por “um 

governo do povo, para o povo e pelo povo”. O exercício do poder político tem origem 

em uma autoridade, na qual sua competência decorra do poder popular; e a emanação 

desse poder deve se dar através de procedimentos democráticos e com o objetivo de 

concretizar os direitos fundamentais, especificados – principalmente -  na Carta Magna. 

Sob outro ponto de vista, nas sociedades modernas, a legitimidade de um poder 

é obtida tanto em seu sentido formal quanto no material. A legitimidade formal é 

auferida através de um procedimento decisório. No limiar desse processo está a 

Constituição que, por sua vez, obteve sua legitimidade por ter obedecido todo um 

procedimento previsto em um sistema jurídico devidamente ordenado, tendo como 

resultado um poder constituinte originário.  

Observe que no início de todo o processo está o povo: o poder constituinte, ou 

Assembleia Constituinte, que nada mais é do que pessoas eleitas pelo povo para o 

exercício do poder em forma de representação.  

O princípio da democracia, como princípio da organização da titularidade e 

exercício do poder, segundo Canotilho
160

, pressupõe a existência de processos que 

possibilitem aos cidadãos, igualmente legitimados, aprender a democracia, participar 

dos processos de decisão, controlar as decisões, produzir inputs democráticos etc., 

legitimando, pois, o poder político. Nesse diapasão, a democracia consiste em um 

processo dinâmico, inerente a uma sociedade aberta e ativa, a qual permite ao detentor 

do poder a possibilidade de desenvolvimento integral, liberdade de participação crítica 

no processo político, condições de igualdade econômica, política e social.  
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 Nesse mesmo sentido, José Afonso da Silva. Poder constituinte e poder popular. 1ª. Ed. 3ª tiragem. 

São Paulo: Malheiros, 2007, p. 46 e ss. 
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 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 6ª. Ed. Coimbra: Almeidina, 1995, p. 415 e ss. 
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A teoria da democracia participativa surgiu a partir da teoria pluralista
161

 e 

como uma resposta aos sistemas representativos. Ela tem como premissa o interesse dos 

indivíduos na “autodeterminação política e na abolição do domínio dos homens sobre os 

homens”
162

. Ela permite uma “democratização da democracia”, ou seja, possibilita a 

efetiva participação social, no processo racional discursivo, sobre as diversas 

alternativas presentes, no processo legitimador da decisão política, tornando 

transparentes os vários “subsistemas sociais”, e , tolerando uma mudança de domínio e 

de estilo de direção
163

. 

Jürgen Habermas sustenta a tese de que a legitimidade, em um direito 

regulador, decorre de procedimentos racionais com teor moral, extraída a partir da 

legalidade
164

. Para o filósofo, só haveria processo racional através da abertura 

procedimental à moral
165

, com a submissão do sistema jurídico a princípios transposto 

para a racionalidade procedimental
166

.   

Em caráter racional procedimental
167

, o regime democrático tem como uma de 

suas características, a livre opção entre o consenso e o dissenso, em outras palavras, 

“por democracia se entende o sistema político que consente ao cidadão a livre escolha 
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 Na teoria pluralista da democracia, “o processo de formação da vontade democrática não assenta nem 

no povo indiferenciado dos sistemas plebiscitários, nem no indivíduo abstracto da teoria liberal, mas sim 
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Constitucional. 6ª. Ed. Coimbra: Almeidina, 1995, p. 403. 
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 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 6ª. Ed. Coimbra: Almeidina, 1995, p. 409. 
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 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 6ª. Ed. Coimbra: Almeidina, 1995, p. 417. 
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 Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de 

Janeiro: Tempo brasileiro, 1997, 2ª. V. p. 204 e ss. Segundo Habermas, “a força legitimadora resido em 

processos que institucionalizam o caminho para seu resgate argumentativo. Além disso, a fonte de 

legitimação não deve ser procurada apenas na legislação política ou na jurisdição. Pois, sob condições da 

política do Estado Social, nem mesmo o legislador democrático mais cuidadoso consegue regular a justiça 

e a administração, utilizando apenas a forma semântica da lei: ele necessita de um direito regulador” (p. 

214). 
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 Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de 

Janeiro: Tempo brasileiro, 1997, 2ª. V. p. 214. Essa relação do Direito com a moral, com a observância da 

sua racionalidade, seria necessária para assegurar a independência do próprio sistema jurídico. p. 230. 
166

 Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de 

Janeiro: Tempo brasileiro, 1997, 2ª. V. p. 237/238. 
167

 Os procedimentos se tornam democráticos em razão da diversidade de valores e interesses presentes 

no procedimento. NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. 2ª. Ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2008. p. 143 e ss.  
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entre o consenso e o dissenso”
168

. No entanto, a democracia não se funda nem no 

consenso e nem no dissenso, mas em uma relação mútua e harmônica
169

 de ambos, 

dentro das regras do jogo
170

. 

 O dissenso pressupõe diálogo, discussão, fundamentação e decisão dos pactos 

de concordância, e passa a assumir fundamental importância para o sistema político e 

para a eficácia de suas constituições
171

. Para haver o dissenso é necessário um mínimo 

de liberdade, ordem e disciplina; tendo como “ponto de partida” o próprio consenso 

sobre os procedimentos, gerando a estabilidade do sistema
172

. 

Por outro lado, o consenso também tem a sua importância no sistema. Ele evita 

o clima de tensão e garante o respeito e o ajustamento dos valores coletivos, necessários 

ao sentimento de justiça, gerando equilíbrio ao sistema
173

. Isso ocorre porque, em 

primeiro lugar, permite concentrar todos os esforços na realização das metas coletivas; 

em segundo lugar, permite deixar os grupos sociais livres para participarem; e, por fim, 

garante um alto nível moral no sistema, criando condições para uma maior participação 

social e um maior número de informações e menor resistência
174

. Mas esse consenso é 

eminentemente procedimental, sobre as “regras do jogo”. 

Jürgen Habermas afirma que a função do sistema jurídico consiste na 

integração social. Assim, o Estado Democrático de Direito adquire legitimidade 

(justifica-se) por meio de uma razão
175

 procedimental que possibilita alcançar resultados 
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 BOBBIO, Norberto. As ideologias e o poder em crise. Tradução João Ferreira. 4ª. Ed. Brasília: 

Editora UnB, 1982, p. 52. 
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João Ferreira. 4ª. Ed. Brasília: Editora UnB, 1982. p. 50 e ss. 
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 FARIAS, José Eduardo. Poder e legitimidade. São Paulo: Editora perspectiva, 1978. p. 112. 
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 FARIAS, José Eduardo. Poder e legitimidade. São Paulo: Editora perspectiva, 1978. p. 106. 
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 FARIAS, José Eduardo. Poder e legitimidade. São Paulo: Editora perspectiva, 1978. p. 112.  
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 FARIAS, José Eduardo. Poder e legitimidade. São Paulo: Editora perspectiva, 1978. p. 112.  
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deliberativa. NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. 2ª. Ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2008. p. 145. 
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generalizáveis (consenso)
176

. Isso quer dizer que a legitimação do direito decorre da 

conjugação entre procedimentos institucionalizados juridicamente, os quais permitem a 

inclusão social
177

, com as condições de comunicação que permitam resultados 

racionalmente generalizáveis. 

Para J. J. Gomes Canotilho a legitimação democrática do procedimento 

constituinte – e aqui poderíamos expandir o raciocínio para os demais procedimentos de 

criação normativa – garante a possibilidade de alcançar um resultado justo ao assegurar 

o consenso, as regras de discussão, o diálogo, a publicidade, a crítica e a refutação
178

. 

Perceba aí a importância conferida por Canotilho não só ao consenso, mas também ao 

dissenso, através de seus pressupostos: discussão, diálogo, crítica, refutação etc. 

Segundo dispõe o autor, “consideramos o consenso e o compromisso, normativo-

materialmente entendidos, como um ponto de partida válido para fundamentar a ordem 

jurídico-constitucional”
179

.  

Da mesma forma, Jeremy Waldron
180

, após analisar a multidão de Aristóteles, 

afirma que só o consentimento entre os indivíduos é que poderá determinar o leque de 

opções possíveis para uma decisão política. Para o autor, a decisão política não é 

tomada a partir de opções pré-existentes, mas sim de uma gama de possibilidades 

engendradas pelo corpo social
181

. 

Nos Estados Unidos da América do Norte – EUA – o consenso diz respeito a 

que os cidadãos estejam de acordo sobre a maneira de discordar. A legitimidade das 

decisões decorre daquelas situações em que as crises, conflitos e impasses são 

garantidos constitucionalmente, sem que haja a eliminação das partes descontentes
182

. 

Dessa mesma forma, Paulo Bonavides
183

 afirma que o elemento formal de 

legitimação nas democracias pluralistas consiste no “acordo em discordar, ou seja, o 

agreement to disagree de Locke, ou numa versão mais moderna o consenso sobre o 

dissenso”. 
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 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. 2ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2008, p. 144 e ss.  
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 Direito Constitucional. 6ª. Ed. Coimbra: Almeidina, 1995, p. 151. 
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 WALDRON, Jeremy. A dignidade da legislação. Tradução Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins 

Fontes, 2003, p. 115 e ss. 
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Fontes, 2003, p. 175.  
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 Direito Constitucional. 6ª. Ed. Coimbra: Almeidina, 1995, p. 65 e ss. 
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 Teoria do Estado. 7ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 334. 
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Entendemos conforme Marcelo Neves, que salienta que o consenso 

procedimental implicaria a presença de uma moral “pós-convencional” e um 

“universalismo” na esfera pública
184

. A moral “pós-convencional” consiste em permitir 

resultados vitoriosos legítimos sem, contudo, possuir a característica da imutabilidade, 

sendo, portanto, passíveis de crítica e revisão em procedimentos ulteriores. Já o 

“universalismo” permite a inclusão de todos os indivíduos e grupos como 

“potencialmente ‘portadores’ de diferentes valores, interesses e expectativas, tolerando 

a circulação das diversas formas de discurso, impedindo a absolutização da eticidade 

particular de determinado grupo”
185

. Por outro lado, o consenso procedimental 

pressupõe a abertura a diferentes formas discursivas ou campos de comunicação, 

impedindo, no plano jurídico-político, a subordinação de um discurso sobre outro ou a 

sobreposição de alguma esfera pública
186

.  

Nesse sentido, afirma o autor:  

 

Impõe-se a moral do dissenso, a qual, por sua vez, pressupõe o consenso 

sobre os procedimentos que, por um lado, asseguram o reconhecimento da 

diversidade de valores, interesses e expectativas que se manifestam e 

concorrem na esfera pública, por outro lado, são acessíveis às exigências das 

esferas autônomas e conflitantes de comunicação de uma sociedade 

supercomplexa. Caso se pretenda falar de uma fundamentação moral do 

Estado Democrático de Direito na sociedade moderna parece-me mais 

adequado (...) afirmar-se que ele se justifica enquanto constrói procedimentos 

abertos à pluralidade ética e ao antagonismo dos interesses, como também à 

autonomia das diferentes esferas sociais, absorvendo e intermediando 

equitativamente o dissenso estrutural, sem pretensão de eliminá-la ou evitá-

la. 

 

Um Estado Democrático de Direito, cuja legitimação decorre de procedimentos 

que garantem o acesso igualitário dos mais diferentes valores e interesses, não se 

coaduna com a imposição de que se obtenha um resultado consensual. O resultado só 

deve ser inadmitido no momento em que impeça o desenvolvimento da esfera pública 

plural, ou melhor, que elimine a autonomia das diversas esferas sociais, através da 

eliminação das diferenças éticas e pragmáticas.
187

 

Não se pode esquecer, também, que, para as relações sociais durarem, é 

necessário a sua fundação (base) no consenso procedimental; tais relações baseadas na 
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coerção não são duradouras
188

. E daí a sua importância para a legitimidade: quanto mais 

solúvel for o consenso procedimental, quanto menos as constituições se fizerem valer 

pelos valores dispostos, em suas prescrições, maior será a necessidade do uso da 

força
189

.  

Propomos, aqui, a interpretação, sob outro ponto de vista, da frase de Hannah 

Arendt: “o poder é a capacidade de agir em conjunto”
190

. Entendendo tal assertiva sobre 

a perspectiva do consenso e do dissenso podemos afirmar que ação (“agir em conjunto”) 

se refere aos meios perquiridos para atingir algo. De outro modo, poderíamos afirmar 

que o poder é a capacidade de se consentir sobre as regras sociais. 

Destacamos também a importância do papel do discurso normativo, 

caracterizado pela persuasão e fundamentação para a legitimação. O discurso é 

fundamental para se chegar a um dissenso no conteúdo a partir de um consenso sobre as 

regras. A esse respeito vale notar que Tércio Ferraz Júnior
191

,  

 
ao definir o discurso racional como aquele que se orienta pelo princípio da 

fundamentação, atribuiu racionalidade apenas à ação lingüística capaz de 

ajustar-se. Contudo, enfatiza que a racionalidade não emerge do acordo ou do 

consenso sobre o que se diz, isto é, sobre temas, assuntos, conceitos, 

princípios, mas do mútuo entendimento sobre as regras que nos permitem 

falar deles, razão pela qual, em sua perspectiva, é possível haver discurso 

racional mesmo com o dissenso. Assim essa racionalização do discurso 

racional em termos de discussão fundamentante, que se ancora numa dada 

situação comunicativa, não atrela a racionalidade ao consenso, de modo a 

concebê-la como possível também onde há dissenso. 

 

A importância do discurso decorre da efetiva participação dos diversos grupos 

nos procedimentos, o que possibilita o fluxo de informações transmitidas e recebidas, 

assim como servem de mecanismos de aprendizagem e percepção que permitem captar 

a necessidades da sociedade; gerando, desta feita, o desenvolvimento das instituições e 

o equilíbrio dos sistemas políticos de seus ordenamentos constitucionais
192

. A 

                                                 
188

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo pós-

moderno. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 36. 
189

 Para Arendt “a violência pode destruir o poder, mas é totalmente incapaz de criá-lo”. A neutralização 

valorativa e a tese de um consenso suposto em face da eficiência do Estado, observada nas teorias 

realistas, terminam por produzir um gradativo aumento de coerção, em razão de se manter os níveis de 

eficiência e do equilíbrio do próprio sistema. Para tanto, basta lembrar a assertiva de Hannah Arendt
189

 

acerca dos regimes totalitários: “todo poder nasce de um cano de fuzil”. Esta afirmação somente será 

verdadeira se o poder estiver pautado apenas na eficiência do Estado.
 
(FARIA, José Eduardo. Poder e 

legitimidade. São Paulo: Editora perspectiva, 1978, p. 121). 
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 FARIAS, José Eduardo. Poder e legitimidade. São Paulo: Editora perspectiva, 1978, p. 80. 
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 Apud BÔAS FILHO, Orlando Villas. Teoria dos sistemas e o Direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 

2009, p. 42.  
192

 FARIAS, José Eduardo. Poder e legitimidade. São Paulo: Editora perspectiva, 1978,  p. 107. 
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fundamentação discursiva se torna essencial para a legitimação procedimental em uma 

esfera pública. 

Segundo Sérgio Cademartori, os instrumentos institucionalizados do direito 

positivo distribuem os ônus argumentativos e os modelos de justificação e, assim, 

devem sempre permanecer “abertos”, nos confrontos das argumentações morais
193

. 

Observe que em um Estado Democrático de Direito, é de plena importância 

tanto o papel do consenso quanto o do dissenso: um consenso sobre as regras do jogo 

capaz de gerar aceitação e evitar o uso da força, e o dissenso, pressupondo, pois, o 

discurso racional normativo no conteúdo da decisão legítima.  

Em suma, sob o ponto de vista ora adotado, podemos definir a democracia 

como o sistema político cuja legitimação consiste em transferir o dissenso para dentro 

do sistema a partir de um consenso sobre as regras do jogo. 

O importante é que os procedimentos estejam abertos às diversas esferas, 

valores, expectativas e interesses da sociedade, sem importar qual resultado venha a ser 

obtido. Sempre há a possibilidade de este ser revisto e transformado.  Os procedimentos 

legitimam as decisões por atuarem seletivamente nas diversas possibilidades; o que não 

ocorrerá se ele não preservar o dissenso na esfera pública
194

. 

Nesse diapasão, as decisões – no processo de criação normativa – são 

legitimadas por serem o resultado de um consenso procedimental que reestruturou as 

expectativas provenientes de uma esfera pública eminentemente diversificada por 

valores, interesses etc. Em outras palavras,  

 

o Estado Democrático de Direito legitima-se enquanto os seus procedimentos 

absorvem sistematicamente o dissenso e, ao mesmo tempo, possibilitam, 

intermedeiam e mesmo fomentam a sua emergência na esfera pública
195

.  

 

Dessa forma, o Estado moderno brasileiro garante que sejam respeitadas as 

diferenças na esfera jurídico-político da sociedade atual, podendo, ainda, atuar como 

meio de desenvolvimento para a reprodução autônoma das esferas plurais de 

comunicação
196

. Assim, é garantida no processo decisório de legitimidade a 

compatibilidade entre as diferentes possíveis decisões, assim como a coerência desta 

com os valores essenciais aos cidadãos.  
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 Estado de Direito e legitimidade. Porto Alegre: livraria do advogado. 2009.p. 130 
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 Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. 2ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 148 e ss.  
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Nesse sentido, em razão de o Estado ser Democrático e de Direito, os 

procedimentos atuarão como uma forma de reduzir a complexidade
197

 da esfera pública, 

selecionando e institucionalizando no sistema uma dentre as diversas expectativas do 

sistema social. Para isso, eles devem estar abertos aos diferentes discursos ou campos de 

comunicação, implicando a presença de uma moral pós-convencional
198

 e um 

universalismo na esfera pública
199

 pluralista, garantindo no ordenamento a presença de 

mecanismos de participação pública e deliberação, alcançando, pois, a integração do 

sistema jurídico
200

. 

 

 

2.7 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

A legitimidade deve ser entendida como a justificação, fundamentação e 

qualidade do poder (relação comando/obediência), cujos pressupostos são: a) o 

convencimento dos cidadãos para a aplicação da força na realização das necessidades 

coletivas necessárias à condução da comunidade; b) a escolha de várias alternativas 

possíveis na tomada de decisão (inputs); c) estaria o caráter repressivo do Direito em 

face das transgressões das condutas em relação à norma. 

No Estado Democrático de Direito contemporâneo, as normas jurídicas são a 

própria expressão de força estatal e, por isso, devem ser legítimas – o que não se 

confunde com a legalidade. A legalidade é observada sob o aspecto interno ao sistema, 

na observância às regras e princípios constitucionais (“regras do jogo”); enquanto a 

legitimidade, em uma perspectiva externa ao sistema normativo, no qual os valores, 

interesses e expectativas serão introduzidos naquele (criando normas jurídicas), através 

da observância de procedimentos, previamente positivados pelo sistema. É a 

legitimidade sendo extraída, de certa forma, da legalidade.  

Os procedimentos atuam na redução da complexidade na esfera pública, 

selecionando e institucionalidade as expectativas geradas na sociedade. Assim, precisam 

estar abertos aos diferentes discursos, em um ambiente cada vez mais plural, e garantir 

mecanismos de participação pública e deliberação.  
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 Isto consiste na própria função do Direito defendida por Niklas Luhmann.  
198

 A moral pós-convencional consiste em permitir que os resultados vitoriosos legítimos sejam passíveis 

de crítica e revisão em procedimentos ulteriores. 
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 O universalismo na esfera pública permite a inclusão de todos os indivíduos e grupos como portadores 

de diferentes valores, interesses e expectativas, tolerando a circulação das diversas formas de discurso, 
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 Função do Direito delineada por Jürgen Habermas. 
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A legitimidade deve ser observada em três sentidos (complementares): a 

legitimidade pelo título; legitimidade pelo exercício do poder; e, por último, na 

legitimidade pelo resultado do exercício do poder. Em concomitância à evolução da 

ideia de legitimidade, deve-se ampliar, também, o conceito de democracia, pautando-se 

em três princípios: processualidade, eficiência e controle. Assim, seria necessário a sua 

abertura ao ambiente público (heterolegitimação), pautado nos princípios da 

participação popular, publicidade, transparência, moralidade, motivação, 

proporcionalidade/razoabilidade, dentre outros. 

No entanto, a legitimidade processual participativa – apesar de benéfica – não 

necessita ser observada em todos os momentos da decisão política/estatal, mas apenas 

naqueles procedimentos necessários a um fortalecimento democrático, seja em virtude a 

necessidade de coesão social seja em razão de algum déficit democrático sofrido pelo 

sistema jurídico democrático.  
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CAPÍTULO 3 – O ESTADO REGULADOR BRASILEIRO: DO SURGIMENTO 

À CRISE DE LEGITIMIDADE 

 

Primeiramente, gostaríamos de esclarecer que a nossa intenção é avaliar o atual 

papel do Estado na economia, dentro das mudanças ocorridas na sociedade – e no 

próprio Estado – e no ordenamento jurídico, pautado especialmente pela proteção dos 

direitos fundamentais.  

 

 

3.1 DO ESTADO LIBERAL AO ESTADO REGULADOR 

 

O Estado Liberal surgiu após a queda do Estado Absolutista. Este era 

caracterizado pela figura do Rei como centro de poder, com a concentração dos Poderes 

Legislativos, Executivos e Judiciários. A sociedade, no antigo regime, era composta 

pelo clero (Primeiro Estado), pela nobreza (Segundo Estado) e pela burguesia e plebe
201

 

(ambos do Terceiro Estado). O Primeiro e o Segundo Estado oprimiam financeiramente 

o Terceiro Estado, pois os impostos e contribuições cobradas incidiam apenas sobre 

estes, haja vista a isenção tributária gozada por aqueles e o benefício do tesouro real 

através de cargos públicos e pensões.  

A péssima condição econômica, aliada à sofrível situação social, como a 

escassez de alimentos, foi a pólvora para o estopim da Revolução Francesa, a qual 

buscou no pensamento iluminista de Voltaire, Diderot, Montesquieu, John Locke e 

Immanuel Kant, as bases de sua construção, cujo lema era “Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade
202

”.   

O Estado Absolutista intervia de forma veemente no mercado através de 

políticas econômicas mercantilistas. A sociedade, cada vez mais racionalista e 

expansionista e sob a forte influencia dos ideais burgueses, não mais aceitava tal 

intervenção e propugnava por uma mudança político-jurídico-social, o que acabara por 

gerar o rompimento do antigo regime e surgir o Estado Liberal de Direito, em 

contraponto ao absolutismo estatal do regime anterior. 

                                                 
201

 A plebe era composta por camponeses sem terra e os "sans-culottes", do qual faziam parte os 

proletários, artesãos e aprendizes. 
202

 Como sabemos a Revolução Francesa era uma revolução pautada não só no interesse do povo, mas 

principalmente no interesse da burguesia. O lema inicial era “Liberdade, Igualdade e Propriedade”. No 

entanto, desta forma, a palavra “propriedade” dificultaria a adesão dos camponeses/plebeus ao seio da 

Revolução, o que faria com que esta perde-se muito de sua força. Por isso, o lema passou a ser 

“Liberdade, Igualdade e Fraternidade”, para soar melhor aos interesses da população mais humilde e, por 

conseguinte, a sua força, a qual era fundamental ao movimento revolucionário.  
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A Revolução Francesa foi o marco da passagem do Estado Absolutista (Antigo 

Regime), baseada no feudalismo, para o Estado Moderno, conhecido também como 

Estado de Direito Democrático-Constitucional, pautado em uma nova concepção de 

poder e de Direito, o ideal liberal burguês. Assim surge o Estado Liberal e, de certa 

forma, o capitalismo
203

. O poder já não era mais do Rei, mas do povo, sintetizado 

através das leis – a “vontade geral”. São as leis, e não as personalidades, que governam 

o ordenamento social e político. A legalidade, traduzida no direito positivado, é o valor 

supremo máximo. A ideia presente é a limitação do Estado à ordem jurídica vigente 

(princípio da legalidade
204

), o que permite assegurar as liberdades individuais, 

principalmente a liberdade econômica.  

O Judiciário e o Executivo eram vistos como contrarrevolucionários, pois se 

compunham de representantes do antigo regime, do Primeiro e Segundo Estado; 

enquanto o Legislativo, por representantes da burguesia. Assim, aqueles deveriam estar 

adstritos à “vontade geral”, ou seja, vontade do povo positivada na Lei
205

. É a 

“supremacia do Legislativo”
206

. 

A legitimidade deixa de ser auferida por critérios transcendentais, como 

outrora, e passa a ser encontrada dentro do direito constituído (autolegitimação), através 

do formalismo procedimental de elaboração normativa; mais especificamente, a 

soberania do povo passa a ser entendida como – praticamente transportada para – a 
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 O Estado Capitalista não se confunde com o Estado Liberal, assim como o Estado Social não se 

confunde com o Estado Socialista. Na verdade, o Estado Capitalista será o contraponto ao Socialista, 

enquanto o Liberal, ao Social. Veja que tanto o capitalismo quanto o socialismo buscam em suas 

ideologias a justiça social; a diferença será os meios propostos. Enquanto no capitalismo acredita-se que 

os meios e bens de produção têm de ficar na mão dos particulares, que através do seu mérito tem de 

buscar desenvolver-se; e aqui eles têm a ideia de um Estado Mínimo, mas que, embora mínimo, deve 

fornecer o "mínimo existencial" para manutenção e a possibilidade de buscar melhorar por seus méritos. 

No capitalismo o mercado é essencial, tendo como sua base e fundamento a liberdade, encontrada 

principalmente na livre-iniciativa e a livre concorrência. Já no socialismo, ele entende que o “mal da 

sociedade” está no mercado; este é o causador das injustiças e de todos o males; por isso defende a 

intervenção estatal, um Estado Máximo (tal qual a china, a coreia e a ex-URSS), no qual os bens e meios 

de produção ficam à disposição do Estado, e no qual a liberdade do cidadão será tolhida em prol de um 

bem comum, proposto pelo Estado. No socialismo, ainda há Estado, e este será o provedor da ordem 

econômica. O Estado socialista seria um estágio necessário para o comunismo. Este, por sua vez, nunca 

existiu! O comunismo, segundo a doutrina de Marx, será alcançado através da luta de classes, no qual os 

operários sairiam vencedores. E segundo este doutrinador, ao atingir o comunismo o próprio Estado e 

Direito ruiriam, pois não seriam mais necessário a presença de ambos; pois entende esses como um 

instrumento da classe burguesa para oprimir os operários.  
204

 Para Jean Jacques Rousseau a liberdade civil consiste em estar governado por uma lei genérica, fruto 

da totalidade do corpo soberano, a qual não beneficiaria ninguém. Ou seja, a liberdade civil era 

encontrada na própria obediência às leis genéricas, consequentemente justas (“mística da lei”). 
205

 O juiz era visto como a “boca da lei”; a não aplicação desta por aqueles era considerado crime de 

prevaricação.  Se houvesse interpretações judiciais contraditórias de uma lei, o parlamento era chamado a 

dirimir o conflito, para saber o que eles quiseram dizer com aquela. 
206

 Nessa época, as leis prevaleciam, inclusive, sobre a Constituição, pois aquela era vista como a vontade 

geral mais atual.  
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soberania do Direito positivo, tendo a sua base e critério último de validade na (à) 

Constituição. Esta determina a organização política e legitimação do Estado de Direito 

Democrático-Constitucional. Com isso, há naturalmente uma rejeição de esquemas 

organizacionais totalitários, autoritários e autocráticos
207

.  

Esse Estado é, em primeiro lugar, o Estado com uma constituição limitadora do 

poder através do império do Direito em prol da garantia dos direitos dos cidadãos
208

. As 

instituições como “rule of law”, “due process of law”, “Rechtsstaat”, “principe de Ia 

légalité” foram a base para as ideias do “governo de leis e não de homens”, de “Estado 

submetido ao direito”, de “constituição como vinculação jurídica do poder”
209

.  

Com o surgimento do Estado Direito e o advento das Constituições escritas e 

rígidas dos Estados Unidos, de 1787, e da França, 1791, nasce o movimento 

constitucionalista
210

 moderno
211

, pautado na ideia de uma Carta Constitucional com o 

objetivo de limitar o poder estatal e garantir os direitos dos cidadãos
212

. Nesse sentido, a 

Declaração Universal dos Direito Humanos, em seu artigo 16, entende não existir 

Constituição nas sociedades “em que não esteja assegurada a garantia dos direitos nem 

estabelecida a separação dos poderes”.  

A ascendência desse Estado Moderno, protetor das liberdades individuais – 

liberdade, propriedade e direitos políticos -, concebe um Estado Mínimo
213

, o qual 

deverá intervir
214

 apenas de forma excepcional na sociedade e na ordem econômica. A 
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 CANOTILLHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 6ª. Ed. Coimbra: Almeidina, 1995.p. 154. 
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 Com a Revolução Francesa e o surgimento do Estado moderno, surgem os direitos fundamentais de 1º 

dimensão: liberdade, propriedade e direitos políticos.  
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 CANOTILLHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 6ª. Ed. Coimbra: Almeidina, 1995.p. 160. 
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 A história do mundo ocidental é uma eterna dialética entre a limitação do poder estatal em prol dos 

direitos dos homens. E essa é a própria ideia de um “movimento constitucional” (ou constitucionalismo).  
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 Todo esse movimento gera a “corrida constitucionalista” na Europa, fortemente influenciada pelos 

ideais dos contratualistas (Montesquieu, Rousseau e Locke). TAVARES, André Ramos. Curso de 

Direito Constitucional. 8º ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 34. 
212

 A ideia da Constituição como forma de limitar o poder estatal e garantir o direito dos cidadãos parte do 

seu entendimento normativo. No entanto, o constitucionalismo também pode ser entendido na concepção 

política  e na acepção histórico descritiva. Naquela, significa uma técnica de limitação do poder estatal 

em face dos direitos fundamentais; já na acepção histórico descritiva, consiste em movimento político, 

social e cultural cujo questionamento incide sobre os esquemas tradicionais de dominação política, 

objetivando uma nova forma de ordenação e fundamentação do poder político. CANOTILHO, J.J. Gomes 

Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 4ª Edição, Coimbra, 2000, pág. 51/52;  
213

 Apesar de os defensores do Estado Liberal advogarem a tese de um Estado mínimo, no qual haja a 

mínima intervenção possível na vida dos particulares, eles entendem que é papel do Estado garantir um 

mínimo existencial à população para que esta possa se desenvolver por si própria, através do seu mérito. 

Como exemplo, poderíamos aponta Friedrich Hayek, defensor veemente do Estado mínimo e Liberal, o 

qual afirma ser papel do Estado garantir uma renda mínima àqueles incapazes de obter, no mercado, o 

suficiente para sua manutenção. A renda mínima propiciaria o acesso ao mercado e, portanto, a liberdade.  
214

 A palavra intervenção denota o sentido de intrometer-se, interpor-se na esfera alheia, de terceiros. 

Atualmente, entende-se que esse termo não é o mais correto, pois o Estado é inerente à economia, 
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economia deveria ser regulada pelas leis do mercado, e não pelas leis estatais (Estado 

mínimo).  

O mercado deve se desenvolver sem a interferência do Estado, cuja atuação 

limita-se aos serviços desinteressantes à iniciativa privada e a garantir a segurança na 

sociedade
215

. O fundamento do liberalismo é a liberdade individual, encontrada 

principalmente na livre iniciativa e na competição entre os agentes econômicos, com o 

objetivo de regular o próprio mercado (a mão invisível de Adam Smith)  

Para os liberais, a liberdade é essencial ao homem na sua dignidade, pois 

imprimiria a esse o destino da sua vida, sendo expressão do seu mérito/capacidade. E só 

assim, através da liberdade dos indivíduos – da qual dependia da limitação do poder 

estatal - e da sua livre atuação no mercado, seria alcançado a justiça social e o máximo 

desenvolvimento das faculdades individuais.  

Contudo, a busca pela justiça social através do mercado não prosperou
216

. A 

crise do Estado burguês Liberal foi patente: a ideia da mão invisível do mercado, da 

ausência do Estado nas relações econômicas se mostrou falha. Em virtude das falhas 

geradas por um mercado liberal, passa-se a admitir – inclusive nos países de grande 

tradição liberal –, o Estado como essencial à economia e ao mercado. Fabio Nusdeo 

aponta as seguintes falhas: a) inexistência de mobilidade dos fatores; b) as informações 

relevantes apresentam falha em seu acesso; c) concentração econômica; d) 

externalidades negativas e positivas e a impossibilidade do entre que a produz 

internalizar; e) a produção dos bens coletivos não possui incentivo
217

. 

Por outro lado, a exploração exacerbada da classe trabalhadora, até mesmo de 

crianças, com jornadas de até 16 horas diárias, gerou uma grave crise social. 

Movimentos sociais de operários surgiram por todo o mundo ocidental no inicio do 

século XX
218

, e cada vez mais correntes contrárias ao liberalismo ganhava força. 

Essas novas doutrinas surgem como forma de solucionar as crises e falhas 

decorrentes do regime capitalista liberal e reduzir o caos social provocado até então e, 

                                                                                                                                               
integrando-a; a qual sem ele a própria economia ruiria, em virtude de existir falhas que só podem ser 

corrigidas com a presenta do ente estatal.  
215

 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. São Paulo: Editora brasiliense, 2006. p. 23.  
216

 Ver VERDÚ, Pablo Lucas. A luta pelo Estado de Direito. Trad. Agassiz Almeida Filho. Rio de 

Janeiro: Forense, 2007. p. 15 e ss.  
217

 NUSDEO, Fabio. Curso de economia: introdução ao direito econômico. 3. Ed. São Paulo: RT, 

2001. P. 139 e ss.  
218

 O dia das mulheres surgiu em decorrência de um grupo de mulheres terem sido queimadas vivas nos 

Estados Unidos após uma série de reivindicações por melhores condições de trabalhos, dentre outros 

direitos trabalhistas.  
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assim, impedir o desmoronamento desse regime. E para isso torna-se fundamental a 

presença de um Estado intervencionista na sociedade e na economia. 

Nesse contexto, podemos apontar como causas para o declínio do Estado 

Liberal e, por conseguinte, como fatos geradores do nascimento do Estado Social, as 

crises econômicas (surgidas ao final da Primeira Guerra Mundial), as crises bélicas, a 

quebra de princípios democráticos e o individualismo excessivo provocado pelo Estado 

Liberal eminentemente capitalista
219

 (que acabaram por gerar uma profunda 

desigualdade social
220

). A concentração populacional nos centros urbanos também foi 

fator decisivo para que se fosse pensado um novo modelo de Estado que oferecesse uma 

maior proteção à sociedade
221

. No entanto, sua consolidação só ocorreu após a Segunda 

Guerra Mundial. 

Nasce, pois, o Estado Social
222

 (Welfare State), com o intuito de proteger os 

direitos sociais (direitos de segunda geração), com o objetivo de buscar a igualdade 

material e de passar a conduzir e formular o interesse público. É para defender esses 

interesses que o Estado atua como interventor na economia, recebendo o nome de 

Estado Providência e/ou de Bem-Estar social.  

Com o advento desse modelo de Estado foram observadas duas tendências 

mundiais: a socialização e o fortalecimento do Executivo
223

. Este se deu em razão da 

crescente complexidade das funções estatais (referente ao volume de atribuições 

assumidas pelo Estado) e sua consequente burocracia, e do lento processo legislativo, o 

que fez o Executivo - que atua de forma mais ágil – assumir, em certos casos, o papel de 

legislador. O Executivo começa a atuar na expedição de atos normativos, com a adoção, 
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 O Estado Liberal tem um comportamento negativo em relação sua atuação na sociedade; enquanto o 

Estado de Bem-Estar Social é pautado em um comportamento positivo. AZEVEDO, Plauto Faraco. 

Direito, justiça social e neoliberalismo. 1ª. Ed, 2ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 

91.  
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 Paulo Bonavides afirma que o domínio econômico colocou os mais fracos a mercê dos poderosos, na 

primeira fase da Revolução Industrial. O autor afirma que nesse período evidencia-se, “com a liberdade 

do contrato, a desumana espoliação do trabalho, o doloroso emprego de métodos brutais de exploração 

econômica, a que nem a servidão medieval se poderia, com justiça, equiparar”. Do Estado Liberal ao 

Estado Social. 6ª Ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 59 
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 MENDONÇA, Fabiano. Agências Reguladoras: A Regulação Econômica na Atual Ordem 

Constitucional. Natal, 2007 (em formação). 
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 A expressão “Estado Social” foi designada por Paulo Bonavides no trabalho “Do Estado Liberal ao 

Estado social”, de 1958. Ele tomou por ponto de partida e de apoio o novo direito constitucional positivo 

da Alemanha, ou seja, o “Estado Social” da Carta de Bonn de 1949. BONAVIDES, Paulo. Teoria do 

Estado. 7ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 355. 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na Constituição de 1988.  2ª. 

Ed. São Paulo: Atlas, 2007.p. 30. 
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em muitos casos, da técnica da deslegalização
224

, e a atuar não mais como um mero 

executor do Legislativo. Dessa forma, o Executivo passa a complementar a competência 

da ação legislativa; o que ocasiona a crise do princípio da legalidade da administração 

pública (crise da lei)
225

 – ver capítulo 4.  

O Executivo, através das suas diversas instâncias e da ampliação da sua 

complexidade interna, passa a ser a seara responsável por dirimir os problemas políticos  

e realizar o controle jurídico das decisões. A divisão dos poderes passa a adquirir apenas 

um aspecto formal, e com o objetivo de gerar lealdade, organizar o consenso e reduzir a 

instabilidade
226

.  

Quanto à socialização, esta se caracteriza pela busca do interesse social, em 

substituição ao individualismo preponderante no Estado Liberal. Como visto, essa 

feição do Estado preocupa-se principalmente com o interesse da sociedade como um 

todo, na busca de uma igualdade material (substancial), e não em uma igualdade formal 

(eminente no modelo de Estado anterior). Isso não quer dizer que se clamava por um 

Estado Socialista: o Estado Social conserva a adesão à ordem capitalista estabelecida 

pelo Estado Liberal, contudo, visa superar a contradição entre a igualdade política e a 

desigualdade social
227

.  

Cresce no Estado de Bem-Estar Social, de maneira sem precedentes, o número 

de serviços públicos e de prestações sociais. A qualidade de vida do cidadão eleva-se 

radicalmente
228

, como nunca antes na história, assim como a sua expectativa de vida e o 

aumento populacional; fato este não levado em conta pelos Estados, o que ocasionou, 

dentre outros motivos, um déficit nas contas previdenciárias e, por conseguinte, o déficit 

público
229

.  
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 Ricardo Antonio Lucas de Camargo afirma que “se costuma vincular o déficit público ao programa 
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provocando a redução do montante de Fundo de Participação dos Estados e colocando estes na 

contingência de aumentar as alíquotas do Imposto de Vendas e Consignações, bem como na criação da 
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Com o tempo, o Estado se viu insuficiente em prover todas as obrigações 

assumidas. O ente político se tornou “inchado”, tendo um alto gasto relacionado à 

seguridade social, aos serviços básicos de educação, saúde e segurança e aos diversos 

serviços públicos que este modelo estatal havia decidido prover. A crise fiscal se 

alastrou de tal modo que chegou a impedir o custeio das despesas básicas 

(essenciais)
230

. Daniel Bell constata o ocorrido em uma frase: “O Estado se tornou 

grande demais para os pequenos problemas e pequeno demais para os grandes 

problemas”
231

.  Dessa forma relata José Afonso da Silva que o Welfare State “não 

conseguiu cumprir seu destino de realizar a justiça social”
232

. 

Esta situação acabou por demandar a sua ruína, no final da década de 1970 e 

início da década de 80 do século XX. Contudo, esse “inchaço do Estado” foi apenas 

uma das facetas - embora considerada a principal - que levaram ao seu fim, 

contribuindo também a crise de intervenção no domínio econômico e social e, na seara 

brasileira, o alto grau de corrupção no poder público decorrente da burocracia estatal. 

Ou seja, o Estado social começou a ruir em decorrência de diversos fatores endógenos: 

crise fiscal, crise da forma de intervenção no domínio econômico e no social e crise na 

forma burocrática de administrá-lo. A situação foi agravada por fatores exógenos: a 

globalização, a era da informatização e o fim da guerra fria
233

.  

                                                                                                                                               
conta movimento pelo Governo castrense instaurado em 1964, permissiva da concessão de empréstimos 

ao setor privado sem limites determinados pelas normas bancárias, a atribuição conferida à União de 
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Sob a temática da legitimidade, Habermas afirma que o processo de 

legitimação do Welfare State decorre da produção do consenso através do discurso. O 

déficit de legitimidade presente decorre do insucesso em satisfazer as funções sociais 

que o mesmo se dispôs a fazer, ao coloca-la como de sua competência. Isso porque o 

Estado de Bem-Estar Social mantém as dinâmicas próprias do capitalismo, o que 

haveria uma contradição básica: como alcançar a justiça social se o capitalismo teria em 

sua base a apropriação privada da riqueza pública
234

.   

Nessa esteira, o déficit de legitimação é constante, decorre de uma crise de 

valores, crise de confiança. As expectativas sociais geradas pelo Estado Social não 

poderiam ser atendidas se fossem mantidas a estrutura capitalista. Há uma contradição 

(“crise de racionalidade”): enquanto as novas promessas objetivam conservar o 

capitalismo e gerar expectativas sociais, elas não são alcançadas enquanto a estrutura 

capitalista vigorar
235

.   

As expectativas geradas pelo Estado se vêem impossibilitadas de serem 

realizadas pelo mesmo. No esteio dessa situação, conforme afirma Cademartori, seria 

mais benéfico para o capitalismo instaurar um regime autoritário e, por conseguinte, 

reduzir a participação política e abrir mão da democracia formal
236

.  

A crise do Estado Social fez com que passassem a defender a formulação de 

um novo modelo estatal, de cunho liberal mas sem abandonar o social, denominado 

“neoliberal regulador”. O Estado Neoliberal é uma volta ao Estado Liberal com a 

repaginação das suas falhas, dentre a qual se inclui a tentativa de diminuição da 

desigualdade social.  

Esse novo modelo estatal tem na sua base o Consenso de Washington. Este 

consiste em um conjunto de regras básicas elaborada por instituições financeiras 

internacionais com o objetivo de promover o ajustamento macroeconômico
237

 nos 

                                                                                                                                               
L. C. Bresser; WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes. Sociedade e Estado em transformação. São Paulo: 

Unesp, 2001. p. 249 e ss. 
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países em desenvolvimento. As regras do Consenso de Washington tinham como 

cortina o ajustamento econômico da crise vivida por esses países e, por isso, tinham 

como diretriz a redução dos gastos públicos, a abertura comercial, o investimento 

estrangeiro direto, com eliminação de restrições, a privatização das estatais, a 

desregulamentação, dentre outras.  

O detalhe é que essas regras foram praticamente impostas àqueles países, haja 

vista que os incentivos financeiros internacionais para o desenvolvimento daqueles 

países foram acompanhados por essas “recomendações”, as regras do Consenso. O 

Estado deveria, portanto, mudar a sua forma de atuar na ordem econômica: deixar de 

intervir diretamente na economia, adotar o sistema das privatizações e desestatizações 

das empresas estatais, e passar a atuar na regulação (atuação indireta) desses serviços e 

atividades.  

Nesse sentido, é prezado, em escala mundial, por uma reforma do Estado, no 

intuito de reduzir o seu tamanho, em que houvesse uma transferência à iniciativa 

privada dos serviços “indevidamente” prestados pelo Estado. Há uma redefinição da 

função estatal. Conforme afirma Ricardo Antonio Lucas de Camargo, a redução do 

tamanho do Estado foi um dos principais argumentos utilizados para se vogar por uma 

reforma em que houvesse uma redefinição do seu papel, de executor direto à criação de 

novas formas de gestão – entenda-se privatização
238

 e desestatização
239

 – em que o 

                                                                                                                                               
teve queda significativa de 1960 a 1990 – o que não surpreende, em face da onda de privatizações que 
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aumentos, principalmente os juros sobre a dívida. O que não deixa de ser curioso, já que o pressuposto do 

fim do Estado Keynesiano é justamente o controle do déficit público. O exame dos dados mostra que o 

item médio mais significativo de gastos do governo são as transferências e subsídios. (...) ao que tudo 

indica, os Estado nacionais continuam não somente gastando muito, como endividando-se crescentemente 

para pagar esses gastos.”. DUPAS, Gilberto. A lógica econômica global e a revisão do welfare state: a 
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financeira; uma fraqueza exacerbada das instituições públicas internacionais; e uma contínua deterioração 

da distribuição de renda em nível global”. Globalização, neoliberalismo e Reforma do Estado. In: 

PEREIRA, L. C. Bresser; WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes. Sociedade e Estado em transformação. 

São Paulo: Unesp, 2001. p. 175. Eros Grau afirma que a Inglaterra, que atua com o laboratório do 

ultraliberalismo, é o país que apresenta “os mais violentos contrastes sociais da Europa”. A Ordem 

Econômica na Constituição de 1988, 13ª. Ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 53. 
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Estado atuasse como regulador e provedor ou produtor dos serviços
240

.  É no esteio 

dessas mudanças que é introduzido, em escala mundial, o Estado Regulador. 

 

 

3.2 O ESTADO REGULADOR: CARACTERÍSTICAS 

 

O Estado Regulador, vertente do Estado Neoliberal, não tem mais como função 

primordial intervir diretamente na economia. Em virtude dos ideais neoliberais, dessa 

volta ao Estado Liberal, em que a ordem econômica deve ser deixada aos particulares, 

cabe agora ao ente público sair da atuação direta na ordem econômica e passar a atuar 

de forma indireta, subsidiária, através da regulação dos serviços públicos e atividades 

econômicas.  

Primeiramente, cabe observar que, segundo Ignacy Sachs, o Estado Regulador 

caracteriza-se pela desregulação da economia: o doutrinador faz uma pequena divisão a 

partir do Estado Social até o atual modelo de Estado para demonstrar as características 

de cada época. Para o autor a Era da Regulação (Estado Social) durou de 1945 a 1970 e 

se caracterizou pelo aumento da intervenção estatal, ampliando a regulação e os gastos 

do governo; de 1970 a 1980, houve um período de transição entre os modelos de 

Estado; o qual se caracterizou pelo ataque aos regimes intervencionistas, apoiado no 

surgimento de teorias econômicas; e de 1980 até o presente, vigora a era da 

desregulação que se caracteriza pela redução do “tamanho” do Estado, através de 
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mecanismos privatizantes, geralmente trazendo premissas teóricas elaboradas na década 

de 1970 e 1980
241

. 

No entanto, concordamos com Giovani Clark, Samuel Pontes do Nascimento e 

Leonardo Alves Correia
242

, quando afirmam que o modelo neoliberal, pela força do 

termo (novo liberalismo)
243

, significa uma reinvenção do modelo liberal capitalista, 

através de políticas econômicas, e não a teoria decorrente do Consenso de Washington. 

O Estado Social seria um modelo neoliberal, por ser uma reinvenção do modelo 

capitalista liberal, no qual na impossibilidade deste, há uma renovação do modelo, 

através de um intervencionismo estatal voltado, principalmente, para o desenvolvimento 

e o crescimento. Neste, o ente público atua diretamente no domínio econômico (via 

empresas estatais) e indiretamente (mediante rígidas normatizações). O denominam de 

neoliberalismo de regulamentação.  

Já a fase atual seria o neoliberalismo de regulação, no qual há uma diminuição 

das intervenções diretas - o que não se confunde com o Estado mínimo – para priorizar 

a intervenção indireta, através de normas, e a intervenção intermediária, através das 

agências reguladoras.  

O atual neoliberalismo, seja entendido como uma fase de desregulação ou 

apenas o neoliberalismo de regulação, não implica em um Estado mínimo, como o 

existente e defendido na época do Estado Liberal.  

O Estado tem o seu inicio e o seu fim bem delineado: ele existe por ser um 

contrato social firmado entre o povo (regime democrático) para poder viver em paz
244

, 

para a sociedade se auto-organizar. Já o fim de cada Estado estará previsto na 

Constituição. Esta irá determinar o fim/objetivos a ser buscado por cada ente político. 
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No caso do Estado brasileiro, a nossa Carta Magna define, em seu artigo 3º, os objetivos 

a serem buscados pela República:  

 

I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o 

desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação. 

 

O meio escolhido para atingir esses fins constitui uma discricionariedade 

determinada pelos representantes do povo em determinado momento, após observar 

aspectos econômicos, sociais, jurídicos, políticos, dentre outros. No entanto, o fim a ser 

buscado deve ser sempre o interesse público
245

 e a promoção da justiça social
246

. A 

atuação estatal no domínio econômico deve basear-se nos fundamentos constantes do 

art. 1° da CF/1988
247

, ter como objetivos aqueles delineados no art. 3° da CF/1988
248

 e 

obedecer aos princípios gerais da atividade econômica
249

 positivados no art. 170 da 

própria Constituição.  

Apesar de ser ter discricionariedade na escolha do melhor meio a se atingir os 

objetivos estatais, não há mais como se ter um Estado mínimo nos moldes do defendido 

pelo Estado Liberal. Lembre-se que nesta fase estatal, o Estado devia se abster de 

qualquer intervenção sobre o domínio econômico, cuja sua prestação só ocorria para 

garantir a segurança ou naquelas atividades desinteressantes aos particulares.  

Com o surgimento do Estado Social (ou neoliberalismo de regulamentação), o 

papel (fim) do Estado se ampliou e consignou-se, dentre as suas funções, garantir 

direitos sociais, coletivos e difusos, tais como os direitos trabalhistas, previdência, o 

direito à moradia, saúde, o direito do consumidor e do meio ambiente etc. E apesar da 

decadência deste Estado, esses direitos fundamentais, alcançados através de diversas 
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lutas
250

, não se diluíram com o tempo; não estão procrastinados em um texto 

constitucional com eficácia meramente retórica – até mesmo porque a própria 

Constituição Federal brasileira dispõe, em seu artigo 5º, parágrafo 1º, serem imediatas 

as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais.  

Nesse diapasão, por mais que se entenda não ser mais o papel do ente político 

atuar diretamente na atividade econômica, este não pode mais se abster de buscar - 

agora pelos meios defendidos – concretizar os direitos fundamentais, assim como 

alcançar os seus objetivos traçados pela Constituição Federal brasileira.  

A ideia de um Estado mínimo e fraco é afastada pelas finalidades que têm de 

ser buscadas pelo ente político: não há como este garantir e concretizar os direitos 

previstos pelo ordenamento se não tiver força suficiente para enfrentar diversos 

interesses contrários ao interesse coletivo e público, principalmente quando essa atuação 

vai de encontro a diversos interesses, especificamente dos players do mercado. Um 

exemplo são as agências reguladoras, as quais têm como característica atuar de forma 

técnica e ausente de ingerências políticas e precisam tomar, por diversas vezes, decisões 

contrárias a diversos interesses econômicos de multinacionais e de empresas de “grande 

porte” e influência, cuja atuação pauta-se pelo custo/benefício, pela relação monetária 

entre a atitude, penalidade e lucros obtidos. Dessa forma, entender a volta de um Estado 

mínimo é defender a captura dos entes regulatórios pelos agentes econômicos privados. 

Apesar de o Estado Regulador atuar indiretamente na ordem econômica, ele 

tem de ser forte para combater a atuação dos players nos jogos do mercado, quando 

necessário. O corolário desse Estado Regulador forte é o princípio do não retrocesso 

social
251

.  
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Jacques Chevallier
252

 afirma que a ideia de um Estado fraco e os pressupostos 

do Consenso de Washington são afastados pelo Relatório da Comissão “Crescimento e 

Desenvolvimento”, adotado pelo Banco Mundial, cuja previsão era a necessidade de um 

“Estado forte” e de uma “administração ativa e pragmática” para fazer recuar a pobreza 

e assegurar um desenvolvimento sustentável (22 de maio de 2008). 

Em suma, não se pode conceber que o Estado, agora como regulador, não preze 

pela realização da justiça social. Sua função mudou,  mas seu fim permanece o mesmo: 

rogar pelo interesse público, pela desigualdade social e realização da justiça social (em 

sentido lato), só que agora na maneira como lhe é devido: regulador da atividade 

econômica. O particular se torna, assim, instrumento “de realização dos fins públicos 

específicos”
253

.  

No caso do modelo regulatório, as mudanças sociais positivadas no cenário 

nacional decorreram de alterações no cenário nacional e internacional. Como abordado, 

houve a impossibilidade de se ter um Estado provedor de bem e serviços.  

Marcus Juruena Villela Souto vai colocar a ineficácia da atividade 

administrativa em alcançar as suas finalidades (encontrada na incapacidade de prestar 

serviços e produzir o bem de todos com qualidade, o alto custo decorrente das suas 

atividades e o princípio da subsidiariedade) como os fatos gerados ensejadores da 

mudança de um Estado Liberal para um Estado Regulador
254

. E serão esses motivos os 

justificantes da descentralização das funções públicas para os particulares.  

Esse novo modelo de Estado caracteriza-se principalmente pela utilização de 

competência normativa e outras providências para regular a atuação dos particulares
255

. 

Há quatro modificações primordiais na Reforma, que também podem ser apresentadas 

como características do Estado Regulador. 

Primeiramente, transfere-se à iniciativa privada todas as atividades 

consideradas “indevidamente” prestadas pelo Poder Público. A intenção de tal tento é 

impor uma maior eficácia à prestação dessas atividades e, por outro lado, liberar 

monopólios estatais para propiciar uma prestação em regime de disputa no mercado, o 
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que, em virtude da concorrência, seria possível alcançar uma melhor prestação de 

serviços públicos, tanto na qualidade dos serviços quanto na redução dos preços.  

André Ramos Tavares utiliza o termo “limpeza geral” para demonstrar a 

intenção da Reforma em transferir aos particulares, através do fenômeno de 

desestatização, os serviços públicos prestados pelo Estado. Essa transferência na 

execução visa a eficácia na prestação dos serviços, já que a atuação pelos Estados se 

dava de forma nada produtiva, em razão do sucateamento sofrido pelo próprio governo 

ou da ausência de motivação em prestar algumas atividades em regime de monopólio
256

. 

Essa característica está expressa no princípio da subsidiariedade
257

 pelo qual o 

Estado deve se afastar da prestação das atividades que podem ser bem desenvolvidas 

pelos particulares
258

, devendo prestar apenas aquelas que não sejam interessantes aos 

mesmos. E quando puder prestá-las, atribuí-las aos órgãos mais aptos a atuar com 

racionalidade, presteza e proximidade do cidadão
259

. Com fundamento nesse ideário se 

propugna que o Estado se concentre nas tarefas consideradas essenciais ao interesse 

público, transferindo as demais funções para a prestação por particulares – desenvolvida 

com maior eficiência-, sob regulação estatal.  

No âmbito brasileiro, a Constituição Federal de 1988 afirma que as atividades 

econômicas em sentido estrito devem ser livres aos particulares. “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” (art. 

173, CF/1988), ressalvados os casos expressos na Constituição. 
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Esse princípio prioriza a privatização
260

 e a desestatização
261

. Juan Martin 

Gonzáles Moras o coloca como princípio político de organização social: aquele irá 

discutir a relação indivíduo, sociedade e poder público, e redefinir o espaço em que cada 

esfera poderá atuar (no concernente à atividade econômica), sem invadir o espaço do 

outro
262

. Segundo Villela Souto, tal princípio tem a função de legitimar politicamente a 

divisão de competências entre as entidades públicas
263

. 

Nesse sentido, se faz necessário observar que quanto “maior” o Estado 

(segundo o modelo social), maior a parcela de serviços públicos assumidos e menor a 

quantidade de atividade econômica (em sentido estrito) em que o particular pode atuar. 

Por outro lado, no Estado Regulador, a situação se inverte: menor é o número de 

serviços públicos e maior é a parcela de atividade econômica à disposição do mercado. 

Há uma relação de proporcionalidade inversa. E é essa abertura de competição que dá 

lugar aos mercados regulados
264

. 

Em segundo lugar, o Estado deixa de atuar diretamente no domínio econômico, 

como outrora, e passa a atuar de forma indireta: ele usa de determinados instrumentos 

normativos e de competências técnicas e políticas para fazer os particulares atingirem o 

bem-comum pretendido
265

. Ou seja, a intervenção estatal indireta agora é a regra no 

novo modelo de Estado; a atuação direta só ocorre em casos excepcionais (art. 173, 

caput, da Constituição Federal de 1988). Dessa forma, entende ser competência da 

iniciativa privada gerir as atividades geradoras de riquezas, com base nas submissões 

introduzidas pelo Estado
266

. 
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De acordo com Marçal Justen Filho
267

, o Estado, apesar de não atuar mais 

diretamente na economia, deve impor uma forte regulação sobre a atividade dos 

particulares, que restringe a independência desses, tanto na escolha dos fins quanto na 

dos meios. De outra forma, “os particulares são autorizados a atuar com maior 

amplitude quantitativa, mas com menor liberdade qualitativa”. 

A terceira modificação consiste em que a regulação do mercado pelo novo 

modelo de Estado (Regulador) não deve se pautar apenas nos aspectos financeiros e 

econômicos. O ente político não atua mais diretamente no domínio econômico mas deve 

buscar realizar seus fins sociais no modo em que lhe é devido atuar; caso contrário, 

haverá um desvio dos objetivos traçados constitucionalmente
268

 . Segundo Marçal 

Justen Filho, “isso se torna especialmente evidente quando o mecanismo de mercado 

passa a disciplinar a prestação de serviços públicos. A relevância dos interesses 

coletivos envolvidos impede a prevalência da pura e simples busca pelo lucro”
269

. 

Para Marcos Juruena Villela Souto
270

, a regulação é voltada à defesa do 

interesse público, com a prevenção e correção das falhas de mercado. No caso dos 

monopólios, este só se sustenta em situações excepcionais; incentivar a competição 

livraria o governo dos altos custos na promoção exclusiva da atividade, assim como 

contribuiria no retorno das expectativas geradas para a demanda. Dessa forma, só deve 

o Estado atuar de forma direta quando o mercado se mostrar falho; caso contrário, sua 

atuação deve se pautar como ferramenta de política regulatória, impedindo ou 

garantindo a entrada de mercados dentro de determinadas condições, sempre no 

interesse social e público.  

Segundo Villela Souto, a função regulatória busca, ainda, atender o interesse 

geral, com vista ao comprometimento de determinado programa político, traçado pela 

autoridade eleita pelo povo. Assim, a atividade regulatória buscaria imprimir a máxima 

eficiência no cumprimento do plano político traçado pelo governo, e sempre em busca 

de atingir o ponto ótimo (a ponderação de interesses envolvidos)
271

. 

Apesar de não se poder considerar uma mudança na passagem do modelo de 

Estado, o princípio da descentralização está implícito no modelo regulatório. Por esse, 
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entende-se que não há mais espaço para o Estado centralizador de todas as atividades 

administrativas e econômicas
272

. É necessário haver uma descentralização 

administrativa, com a criação de entes com personalidade jurídica própria, integrantes 

da administração descentralizada
273

.  

Esse instituto, na seara da reforma do Estado, objetiva passar uma maior 

“autonomia e independência
274

, o qual confere maior liberdade técnica de condução das 

ações sem possibilidade de avocação ou revisão pelo superior hierárquico, que exerce 

um poder político”
275

. De outra forma, com a descentralização, será criada uma 

entidade, no âmbito da administração indireta, para regular determinada atividade; o que 

deverá implicar em um ente com especialidade técnica no assunto a ser tratado, 

atendendo de maneira mais eficiente a realização do interesse coletivo. 

Com o Estado regulador, tem-se como desafio a construção de um Estado 

enxuto, mas também mais forte. E não um modelo mínimo e fraco, como chegou a ser 

proposto pelos neoliberais. O Estado precisa ser o “guardião e promotor do interesse 

público, desempenhando um papel central na nova ordem social emergente, alicerçada 

na busca racional de órgãos coletivos, com objetivos elaborados e aprovados 

coletivamente”
276

. Ignacy Sachs afirma, ainda, que até os defensores incondicionais da 

economia concordam que o excesso de mercado acaba por matar o próprio mercado; o 

que exige que se tenham regras do jogo bem delineadas e um Estado forte para impô-

las
277

. 

É nesse contexto internacional que surgem as agências reguladoras como forma 

de o Estado atuar indiretamente no domínio econômico, estando abrangidas na 
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administração indireta (descentralizada) e expedindo atos normativos para a regulação 

de certas atividades.  

 

 

3.3 O MODELO ECONÔMICO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A 

REFORMA DO ESTADO BRASILEIRO 

 

A Constituição Federal de 1988 traça as linhas de um Estado Social
278

 

capitalista
279

, com forte intervenção
280

 estatal na ordem econômica, seja de forma direta, 

por absorção ou participação, seja de forma indireta, por direção ou indução.  

Apesar de o constituinte ter optado por um Estado Social provedor, a década de 

90 é caracterizada por uma mudança na forma do Estado atuar na economia (a 

“Reforma do Estado”)
281

, sob a justificativa de o Estado brasileiro precisar se aproximar 

- assim como redefinir a sua relação – da (com) sociedade e tornar-se mais eficiente na 

gestão dos recursos públicos, na implementação de políticas públicas e, por 

conseguinte, na concretização dos direitos fundamentais.  

Para isso seria necessário o Estado deixar de atuar diretamente na atividade 

econômica (em sentido amplo), tanto no que se refere às atividades econômicas (em 

sentido estrito) quanto na prestação dos serviços públicos; “devolver” tal atividade à 

iniciativa privada
282

 e passar a regulá-las. Assim, seria imprescindível a mudança na 

                                                 
278

 André Ramos Tavares, em concordância com o pensamento de Oscar Dias Corrêa, afirma que durante 

a vigência do século passado e do fracasso tanto dos regimes capitalistas (exacerbado) quando dos 

regimes socialistas, houve, de certa forma, em maior ou menor escala, uma capitalização do socialismo e 

uma socialização do capitalismo. Direito Constitucional Econômico. 3º Ed. Rio de Janeiro: Forense; 

São Paulo: Método, 2011. p. 42. 
279

 Segundo ensina Egon Bockmann Moreira, desde de 1934 o Brasil teria adotado uma espécie de 

“capitalismo misto”, cuja titularidade dos bens de produção nem é inteiramente do Estado nem dos 

particulares. Apesar do modelo seguir os paradigmas do sistema capitalista, “não existe uma prévia e 

plena exclusão de interações estatais no domínio econômico privado”, pois é assegurado ao Estado 

intervir na ordem econômica, assim como é previsto monopólios. “Isso possibilitou que as interações 

entre Estado e a economia flutuasse de acordo com as peculiaridades dos governos”. O autor denomina o 

nosso liberalismo de “liberalismo de circunstância” (“ou de conveniência”), por variar de acordo com o 

momento histórico.  O Direito Administrativo Contemporâneo e a Intervenção do Estado na Ordem 

Econômica. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, Instituto de Direito 

Público da Bahia, nº 1, fevereiro, 2005. Disponível na internet: Http://www.direitodoestado.com.br. 

Acesso em 10 de janeiro de 2013.  p. 1/2 
280

 André Ramos Tavares critica o vocábulo “intervenção”, por este significar “atuação na esfera de 

outrem”, como se a atuação na economia fosse própria da iniciativa privada. O que não seria verdade, 

haja vista que o Estado integra o próprio mercado. Direito Constitucional Econômico. 3º Ed. Rio de 

Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2011. p. 52/53. 
281

 Não pretendemos aqui esgotar toda a mudança ocorrida na década de 90 sob a égide da Reforma do 

Estado, objetivamos, apenas, mostrar aquelas essenciais para o decorrer do presente trabalho. 
282

 Floriano de Azevedo Marques neto aponta como uma das causas da privatização a instabilidade 

decisória, haja vista que a atuação direta do Estado na economia pautava-se, não por critérios 

http://www.direitodoestado.com.br/
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gestão de administração, de burocrática, pautada na formalidade dos procedimentos e na 

qual facilitava a corrupção e a preponderância dos interesses pessoais, para uma 

administração gerencial e democrática, pautada nos resultados e na autonomia da 

gestão.  

O marco da “Reforma do Estado” foi a edição da Lei n.8.031, de 12 de abril de 

1990, que instituiu o Plano Nacional de Desestatização (PND), reformulado pela Lei 

9.491, de 9 de setembro de 1997 (com as alterações da Medida Provisória 2.161-35, de 

23 de agosto de 2001). Ao analisar este dispositivo normativo, no artigo 1º, o qual 

dispõe sobre os objetivos fundamentais do PND, fica clara a transição do Estado Social 

para o Estado Regulador
283

: 

 

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. (grifo 

nosso) 

 

O Decreto nº 1.738, de 8 de dezembro de 1995, instituiu o Conselho de 

Reforma do Estado, no âmbito do Ministério da Administração Federal e Reforma do 

                                                                                                                                               
econômicos, do mercado, mas pela necessidade acomodar interesses políticos imediatos e as questões da 

alternância de poder. Um exemplo disso seria a política de preços. As Agências Reguladoras: 

fundamentos e seu regime jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 28 
283

 Salienta-se a atividade regulatória exercida pelo Estado brasileiro já existia de forma pontual em 

órgãos do Poder Executivo, tal como o Conselho Nacional de Telecomunicações (CONTEL) e o 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), e algumas autarquias, como, por exemplo, os 

Conselhos de classe. A novidade ocorrida na década de 90 se dá na conotação pretendida pela reforma, 

como a autonomia e independência e a desfragmentação/descentralização acentuada de uma 

Administração hierárquica, com o fito de melhorar a gestão e qualificar o trabalho de regulação. 
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Estado, com a finalidade de “proceder a debates e oferecer sugestões à Câmara da 

Reforma do Estado nos assuntos relativos à reforma do aparelho do Estado”
284

. 

À nível constitucional foram editadas diversas Emendas Constitucionais
285

 que 

afetaram especificamente os monopólios criados pela Constituição Federal de 1988 e a 

Emenda n° 6/2005, suprimindo o art. 171 daquela Carta, a qual trazia a proteção e 

benefícios especiais à empresa brasileira de capital nacional, desfazendo o conceito de 

empresa nacional
286

.  

As modificações que vieram a alterar os monopólios criados pela Constituição 

Federal de 1988 são: a Emenda Constitucional n° 5/95, a qual afetou especificamente o 

monopólio da exploração de serviços públicos locais de distribuição de gás canalizado; 

a Emenda Constitucional 8/95 privatizou o setor de telecomunicação e radiodifusão; e a 

Emenda Constitucional 9/95, o setor petrolífero. Mais recentemente, foi promulgada a 

Emenda Constitucional n° 36, de 28.5.2002, que permitiu a participação de estrangeiros 

em até trinta por cento do capital das empresas jornalísticas e de radiodifusão.  

A Emenda Constitucional 19/98 vem, ainda, no esteio da mudança, 

implementar o princípio da eficiência no caput do artigo 37, por fim ao regime jurídico 

único dos servidores públicos; flexibilizar a taxativa estabilidade funcional e impor 

mudanças substanciais no sistema de previdência social.  

Em resumo, as reformas econômicas brasileiras envolveram 3 (três) 

transformações estruturais que se complementam. São elas: a) Extinção de determinadas 

restrições ao capital estrangeiro; b) a flexibilização dos monopólios estatais; e c) a 

privatização e desestatização, a qual teve como principais mecanismos a alienação, em 

leilão na bolsa, do controle das entidades estatais que prestavam atividade econômica 

(em sentido amplo) e a concessão de serviços públicos a empresas privadas
287

.  

Percebe-se, pelo PND, a alteração no modo de atuação no domínio econômico, 

ocorrida por meio de lei (infraconstitucionalmente), o que gerou diversas discussões da 

doutrina. Muitos doutrinadores de renome no cenário nacional manifestaram-se pela 

                                                 
284

 Cadernos MARE da Reforma do Estado. Texto retirado do site: 

http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/publicacao/seges/PUB_Seges_Mare_cadern

o08.PDF, em 10 de janeiro de 2013. 
285

 Para José Afonso da Silva, as emendas constitucionais, através da influência da globalização, 

“favoreceram a globalização da riqueza nacional (o que, em última análise, significa alienação), de que as 

privatizações têm constituído um instrumento eficiente”. Poder constituinte e poder popular. 1ª. Ed. 3ª 

tiragem. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 275. 
286

 Observa-se que todas essas Emendas são do mesmo dia (15.8.95). 
287

 BARROSO, Luis Roberto. Constituição e Ordem Econômica e Agências Reguladoras. Revista 

Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº 1, 

fevereiro, 2005. p. 3.  
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inconstitucionalidade das reformas. Para Eros Roberto Grau
288

, apesar da reforma ser 

constitucional do ponto de vista formal, ela seria inconstitucional materialmente. A 

Carta Magna de 1988 teria estabelecido um modelo econômico de bem-estar, cuja 

alteração pelo legislador infraconstitucional não seria possível. Para o autor, os 

programas dos Presidentes é que deveriam se adaptar ao modelo adotado pela 

constituinte, e não o inverso
 289

. 

José dos Santos Carvalho Filho entende que, apesar da reforma não estar 

prevista nos moldes clássicos de atuação da administração pública, ela consiste no 

“mero resultado de uma evolução natural no processo cometido ao Estado de gestão dos 

interesses coletivos”
290

 

Temos de observar que a realidade do mundo contemporâneo
291

 é muito mais 

complexa do que a realidade do modelo oitocentista. A realidade atual caracteriza-se 

por demandas sociais capitaneadas por fatores conexos como, v.g, pluralismo, 

globalização, massificação, aumento das desigualdades sociais, etc. As mudanças no 

cenário nacional decorreram de alterações na ordem internacional. E o Direito passa a 

sofrer com o “mundo novo”, e ao tentar abarcar a complexidade do real, abandona o 

mundo das certezas e, necessitando ser pragmático, rompe com a dogmática jurídica
292

. 

Esse rompimento com o formalismo jurídico abala os alicerces das teses positivistas 

tradicionais e relativiza dogmas jurídicos antes tidos por inquestionáveis em todas as 

searas do Direito, como soberania, segurança jurídica, tripartição dos poderes, dentre 

outros. 

No entanto, o Direito não pode ficar inerte à evolução da dinâmica social, 

devendo, pois, se reinventar e rever suas bases e dogmas no intuito de acompanhar as 

demandas sociais.  

                                                 
288

 Eros Grau afirmou que as agências reguladoras não passavam de meras repartições públicas. As 

agências, essas repartições públicas. In: SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e desenvolvimento. 

São Paulo: Malheiros, 2002 
289

 A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 13ª. Ed. São Paulo: Malheiros, 2008 p. 45 e ss. 
290

 As Agências Reguladoras e o Poder Normativo. Revista Eletrônica de Direito Administrativo 

Econômico (REDAE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, n° 9, fevereiro, março, abril, 

2007. Disponível na internet: <HTTP://www.direitodoestado.com.br/redae.asp>. Acesso em: 12 de abril 

de 2009. p. 83 
291

 Estamos vivendo o que muitos autores chamam de sociedade pós-moderna, caracterizada por uma 

nova vaga de demandas sociais capitaneadas por fatores conexos como, v.g, pluralismo, globalização, 

massificação, aumento das desigualdades sociais, ameaças naturais e artificiais à sobrevivência da espécie 

humana, vertiginosa progressão infotecnológica etc. 
292

 Para uma leitura mais aprofundada ler BITTAR, Eduardo C. B. O Direito na Pós-modernidade. 2º 

Edição. Rio de Janeiro: Forense Universitário, 2009.  
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Como bem salienta Jezè
293

, o Estado  

 

tem que andar lado a lado com a dinâmica da evolução social, de modo que, 

criadas novas realidades, deve o Estado adequar-se a elas, aparelhando-se de 

forma eficiente e completa para satisfazer o interesse da coletividade. Aqui o 

conservadorismo deve ceder lugar à inovação, dentro, é claro, dos 

paradigmas traçados na lei constitucional “Assim, busca-se no fenômeno da 

mutação constitucional
294

 os possíveis fundamentos legitimantes do atual 

regime. A “vontade da lei” decorre dos olhos do intérprete.”  

 

Dessa forma, devemos prezar por um Estado Regulador forte, sem deixar 

ideologias individualistas alterarem conquistas sociais conseguidas ao longo do tempo 

(princípio do não retrocesso social).  

O modelo econômico adotado pelo Estado é instrumental, com a finalidade de 

cumprir os seus deveres e objetivos. Não importa o regime assumido pelo Estado 

brasileiro (meio), o seu fim será sempre o interesse público, a promoção da justiça 

social
295

 e os demais objetivos previstos na Constituição. Os instrumentos necessários 

para tal fim poderão mudar; sem importar se a atuação no domínio econômico se dará 

de forma direta ou indireta – lógico que tal assertiva só é constitucional se obedecer ao 

princípio da juridicidade. Ou melhor, qualquer que seja o modo de atuação no domínio 

econômico, o Estado tem de basear-se nos fundamentos constantes no art. 1° da 

CF/1988
296

, ter como objetivos aqueles delineados no art. 3° da CF/1988
297

 e obedecer 

aos princípios gerais da atividade econômica
298

 positivados no art. 170 da própria 

Constituição.  
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 Apud. CARVALHO FILHO. José dos Santos. As Agências Reguladoras e o Poder Normativo. Revista 

Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito 

Público, n° 9, fevereiro, março, abril, 2007. Disponível na internet: 

<HTTP://www.direitodoestado.com.br/redae.asp>. Acesso em: 12 de abril de 2009. p. 83 
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  “O advento do Estado regulador provoca aquilo que Karl Lowenstein chama de processo de ‘mutação 

constitucional’, que não se reflete no texto, mas provoca a releitura da Constituição”. FERRAZ JUNIOR, 

Tércio Sampaio. O poder normativo das agências reguladoras à luz do princípio da eficiência. In: 

ARAGÃO, Alexandre Santos de. O poder normativo das agências reguladoras. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006. p. 283. Para uma leitura mais aprofundada sobre o fenômeno da mutação constitucional, 

ver SBROGIO’GALIA, Suzana. Mutações constitucionais e direitos fundamentais. Porto Alegre: 

Livraria do advogado, 2007. 
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 SILVA, Jose Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 

2008. p. 120. 
296

 I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho 

e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. 
297

 I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - 

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. 
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 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 

http://www.direitodoestado.com.br/redae.asp
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Nesse sentido, conforme já foi exposto aqui, apesar de o Estado brasileiro ter 

se adequado às ideias neoliberais, não há como haver um Estado Mínimo
299

, cujas 

atuações se limitam a garantir a segurança e atuar naquelas atividades desinteressantes 

aos particulares, tal como preceituava Bobbio
300

. Cabe ao Estado buscar os objetivos 

traçados constitucionalmente, em seu artigo 3º, com os meios possíveis à sua atuação, a 

regulação econômica e, excepcionalmente, a intervenção direta na atividade econômica.  

Marçal Justen Filho
301

 ensina que  

 

Seria um reducionismo (que já foi praticado no passado) imaginar que a 

regulação estatal se relaciona apenas à obtenção da maior eficiência 

econômica possível. (...) É evidente que a regulação é um instrumento da 

realização de fins econômicos pelo Estado. Mais do que isso, é imperioso 

tomar consciência dessa condição instrumental da atividade regulatória do 

Estado, sob pena de neutralizar-se eticamente a ação estatal. Isso equivaleria 

a subordinar a atuação estatal à realização exclusiva de valores econômicos, 

alterando o núcleo fundamental da Constituição.  

 

Cabe ao Estado, por meio da atuação
302

 no domínio econômico, buscar 

concretizar os valores socioeconômicos consagrados na Carta Magna
303

, tendo como 

base a dignidade humana, núcleo gerador de todas as demais finalidades sociais e 

econômicas da regulação
304

.  

                                                                                                                                               
prestação (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003); 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. 
299

 Conforme Ensina Luis Roberto Barroso, o Estado brasileiro adotou as recomendações do Consenso de 

Washington de forma parcial, pois apesar de a Reforma do Estado ter privatizado atividades e extinguido 

com monopólios, não houve “retração do aparelho estatal a ponto de se falar que ressurgiu o Estado 

mínimo. O Estado brasileiro é um Estado regulador (neoliberalismo de regulação).”. Agências 

Reguladoras. Constituição, Transformações do Estado e Legitimidade Democrática. In: Revista 

Latino-Americana de Estudos Constitucionais. Nº1, janeiro/junho de 2003. pp. 285-317; Constituição e 

Ordem Econômica e Agências Reguladoras. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, 

Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº 1, fevereiro, 2005. Disponível na internet: 

Http://www.direitodoestado.com.br. Acesso em 10 de janeiro de 2013. p. 5. 
300

 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. São Paulo: Editora brasiliense, 2006. p. 23. 
301

 O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002. p. 40. 
302

 Segundo Eros Roberto Grau, a atuação estatal ocorre sobre a atividade econômica em sentido amplo, 

ou seja a atividade econômica em sentido estrito e os serviços públicos; já a intervenção estatal ocorre 

apenas em relação à atividade econômica em sentido estrito. A Ordem Econômica na Constituição de 

1988. p. 145. 
303

 FIGUEIREDO. Lucia Valle. Intervenção do Estado no Domínio Econômico e Breves 

Considerações as Agências Reguladoras. Belo Horizonte, n. 2, ano 1 Abril 2003 Disponível em: 

<http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=12727>. Acesso em: 5 março 

2012. p. 2 
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 PLACHA. Gabriel. A Atividade Regulatória. Texto retirado do site: < 

Http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=46474> no 

dia 10 de janeiro de 2013. Segundo o autor, a Justiça social pressupõe necessariamente o 

desenvolvimento econômico.  

http://www.direitodoestado.com.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=46474


79 

 

Entendemos a intervenção em sentido amplo como gênero, cujas espécies 

consistiriam na atuação do Estado na e sobre a atividade econômica
305

: em intervenção 

em sentido estrito, quando o Estado atuasse diretamente na atividade econômica 

(atuação na economia), por absorção e participação; e em regulação (atuação sobre a 

economia)
306

, na atuação indireta sobre a atividade econômica em sentido estrito, por 

direção ou indução e, ainda, pelo planejamento
307

.  

Salienta-se que a classificação acima, realizada por Eros Grau, incide apenas 

sobre a atividade econômica em sentido estrito. No entanto, não podemos esquecer a 

atuação estatal sobre os serviços públicos, seja na prestação direta seja de forma 

indireta, através da regulação sobre o contrato de concessão e permissão daqueles 

serviços (ver artigo 175 da Constituição de 1988)
308

. 

A atividade econômica (em sentido estrito) foi deixada aos particulares, cuja 

atuação direta do Estado está limitada à necessidade para a segurança nacional e 

relevante interesse coletivo (artigo 173 da Constituição Federal) e nos demais casos 

expressos na Constituição. Essa atuação ocorre por absorção ou participação. Apesar da 

atuação subsidiária do Estado (art. 170 e 173 da Constituição Federal de 1988), a 

Constituição, através de conceitos amplos, tal como a segurança nacional e o relevante 

interesse coletivo – a ser disciplinada por norma infraconstitucional – acaba por conferir 

ao ente político a possibilidade de atuar diretamente, sob o regime de direito privado, 

em determinada atividade, a depender da situação política, econômica e social do 

momento histórico. 

Em linhas gerais, a atuação por absorção compreende o regime de monopólios: 

aquela atividade econômica em sentido estrito, sob o regime jurídico de direito privado, 

no qual o Estado entende ser essencial a sua prestação isolada, com o controle dos 

meios de produção e/ou troca de determinado setor. Esse regime é adotado de forma 

restritíssima, atualmente, pela Carta Política, apenas naquela hipótese do artigo 177.  

                                                 
305

 A atividade econômica é entendida em sentido amplo, no qual são subespécies a atividade econômica 

em sentido estrito, prestada sob o regime jurídico de direito privado, e os serviços públicos, prestada sob 

o regime jurídico de direito público.  
306

 Entendemos que o conceito de regulação afasta os meios de intervenção direta na economia. Nesse 

mesmo sentido é o posicionamento de Floriano de Azevedo Marques Neto. Agências Reguladoras 

Independentes: fundamentos e seu regime jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 29.  
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 Classificação feita por Eros Roberto Grau. O Direito Posto e o Direito Pressuposto, 7ª. Ed., São 

Paulo: Malheiros, 2008. p. 27; e  A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 13ª. Ed., São Paulo: 

Malheiros, 2008. P. 146-149. No entanto, acrescentamos o planejamento, haja vista que Eros Grau não 

considera este como uma forma de intervenção no domínio econômico.  
308

 As diferenças entre as regulações da atividade econômica e dos serviços públicos serão melhor 

abordadas no capítulo 4.  
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O regime de participação compreende a atuação do Estado na atividade 

econômica, de forma parcial, sob o regime concorrencial com os agentes do mercado 

ou, ainda, quando participa do capital daquele que possui o controle patrimonial dos 

meios de produção e/ou troca.  

A regulação econômica, por sua vez, deve ser entendida como a 

implementação de normas jurídicas (normas gerais e abstratas e normas de efeito 

concreto) com a finalidade de corrigir falhas de mercado (intra-sistêmico) – manter o 

equilíbrio do mercado – e alcançar determinado interesse público fora do setor 

econômico regulado (extra-sistêmico), por entender que a atuação privada é essencial 

para atingir esse interesse. A regulação consiste em toda a atividade estatal sobre a 

ordem econômica, tanto sobre as atividades econômicas em sentido estrito quanto nos 

serviços públicos, salvo a atuação direta
309

.  

Marçal Justen Filho afirma que a regulação é  

 

um conjunto ordenado de políticas públicas, que busca a realização de 

valores econômicos e não econômicos, reputados como essenciais para 

determinados grupos ou para a coletividade em seu conjunto. Essas políticas 

envolvem a adoção de medidas de cunho legislativo e de natureza 

administrativa, destinadas a incentivar práticas privadas desejáveis e a 

reprimir tendências individuais e coletivas incompatíveis com a realização 

dos valores prezados. As políticas regulatórias envolvem inclusive a 

aplicação jurisdicional do Direito.  

 

Floriano de Azevedo Marques Neto afirma estar envolta à ideia de regulação 

econômica: a) a intervenção do estado sob a esfera da livre iniciativa; b) uma ação 

estatal com a implementação de regras e atividades administrativas concretizando 

políticas normativas; c) buscar equilibrar o mercado e concretizar interesses públicos 

em que seja necessário a atuação sobre o processo econômico
310

.  

A base constitucional da atividade regulatória é encontrada no artigo 174, o 

qual dispõe “como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 

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

este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado” 
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Portanto, cabe ao Estado não apenas fiscalizar o domínio econômico, mas 

também traçar as diretrizes normativas e incentivar essa atividade. E quando se tratar de 

atividade econômica em sentido estrito, claro está que a regulação estatal deve observar 

os princípios da atividade econômica, constante no artigo 170 da Constituição Federal. 

Tais princípios são impositivos, tendo como função servir de instrumento para assegurar 

a todos existência digna e objetivo particular a ser alcançado. No último sentido, assume 

a feição de diretriz (Dworkin) – norma objetivo – dotada de caráter constitucional 

conformador, justificando a reivindicação pela realização de políticas públicas
311

. 

Ao analisar esses princípios do art. 170, vê-se a necessidade do instrumento 

regulatório para coaduná-los, o qual não fosse a presença estatal, não seria possível 

alcançá-los, em razão do seu caráter distributivo (objetivos de interesse geral) e da falta 

de interesse da iniciativa privada na sua implementação
312

.  

Não se pode esquecer que a ordem econômica, conforme dispõe o caput do art. 

170, apresenta como fundamento desta a valorização do trabalho humano e a livre 

iniciativa, com a finalidade de assegurar existência digna a todos, conforme os ditames 

da justiça social
313

. Dessa forma, entendemos que apesar da livre iniciativa ser essencial 

à ordem econômica, ela está limitada pelos interesses públicos descritos acima, os quais 

justificam a regulação estatal na busca da sua concretização.  
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Como já dissemos, na regulação o Estado desempenha as funções de 

fiscalização, incentivo e planejamento. Essas funções devem ser exercidas na forma da 

lei (princípio da legalidade
314

). 

A fiscalização corresponde em “vigiar” a atuação dos particulares, se ela está 

adequada aos preceitos constitucionais e infraconstitucionais, no sentido de evitar 

comportamentos abusivos que causem gravames aos demais players e à coletividade. 

Através da fiscalização o Estado busca dar eficácia às normas e medidas adotadas na 

regulação econômica
315

 para concretizar os princípios do art. 170 da Constituição 

Federal.  

Na fiscalização, há uma pressão estatal (direção) sobre a economia através do 

comando imperativo deontológico, decorrente do poder de polícia, compulsório para os 

agentes do mercado, inclusive para as próprias empresas estatais exploradoras do setor 

regulado.  

No que concerne ao incentivo – denominado por alguns de “fomento” e por 

Eros Grau de intervenção por indução
316

 -, há um estímulo, positivo ou negativo, para o 

desempenho de determinada atividade econômica ou para a adoção de determinada 

atitude
317

, com o objetivo de buscar o desenvolvimento econômico e social através da 

iniciativa privada.  

As normas que concedem o incentivo (normas de intervenção por indução) são 

dispositivas, sem a obrigatoriedade da sua aderência
318

, com a finalidade de levar os 
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agentes do mercado a concretizarem interesses públicos. Nelas a sanção é substituída 

por um expediente de “convite”, oferecidos, pela lei, a quem participar de determinada 

atividade de interesse geral e patrocinada, ou não, pelo Estado. Aos particulares é 

facultada a sua aderência.  

Há indução tanto em termos positivos quanto negativos. Na primeira, há 

sanções premiais, benefícios àqueles que adequarem seus comportamentos ao disposto 

pelo ente estatal. A redução ou isenção de impostos seriam exemplos. Já em termos 

negativos o Estado sanciona economicamente, de forma indireta, aqueles players que 

atuam ou agem, de forma legal, contrariamente aos interesses públicos, v.g., onera por 

impostos elevado o exercício de determinado comportamento, tal como na importação 

de certos bens
319

. 

O Estado induz, ainda, o particular não em razão de normas de intervenção por 

indução, mas sim em decorrência da execução, por ele, de obras e serviços públicos de 

infra-estrutura, que tendem a otimizar o exercício da atividade econômica em sentido 

estrito em certos setores e regiões.  

O Planejamento
320

 é um processo técnico, que racionaliza e sistematiza as 

diretrizes
321

, com o objetivo de transformar a realidade existente em direção da 

concretização dos objetivos previamente estabelecidos no texto constitucional. Nesse 

sentido, planejar o texto constitucional é uma atividade voltada para o futuro, através do 

estabelecimento de metas a serem atingidas pelo governo no ramo econômico
322

 e 

social. 

Para Gilberto Bercovici
323

, “o planejamento coordena, racionaliza e dá unidade 

de fins à atuação do Estado, diferenciando-se de uma intervenção conjuntural ou 

casuística.” Ele ensina ainda que o planejamento deve corresponder aos valores 
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constitucionais, assim, como a transformação do mundo do ser econômico e social
324

, 

sempre com o objetivo de buscar a realização dos objetivos predeterminados pela 

Constituição (art. 3º). 

De acordo com Marcos Juruena Villela Souto
325

, “o planejamento deve refletir 

a vontade eleitoral, definindo preferências de eleitores e consumidores quanto às ações e 

alocação de recursos”. O plano de governo deve ser elaborado pelo Chefe do Executivo 

(função de direção), cujas propostas partidárias sufragadas devem ser levadas em 

consideração (CF, art. 14, §3°, V, c/c 84, VI e XI)
326

, orientando o desenvolvimento da 

sociedade, observando os princípios da ordem econômica. Ademais ele é apenas 

facultado à iniciativa privada, enquanto obrigatória ao Estado (art. 174, CF). 

A Constituição considera o planejamento como pressuposto para a organização 

institucional. Esse raciocínio decorre da interpretação do caput do art. 174, no qual 

obriga ao Estado a função do planejamento
327

. É um dever-poder estatal. 

 

 

3.4 O DÉFICIT DEMOCRÁTICO DO ESTADO REGULADOR BRASILEIRO 

 

Como já abordamos anteriormente, o Estado, como ente político, tem a função 

de regular a sociedade e a economia e garantir a paz. Essa função é realizada pelo 

Direito, concretizado através de normas jurídicas, cujo pressuposto de validade é ter 

sido criada de acordo com o próprio ordenamento jurídico, tanto em seu aspecto formal 

quanto material.  

A criação de uma norma deve decorrer da vontade popular e ser voltada para 

concretizar os direitos fundamentais. Apesar de a norma dever ser válida segundo os 

critérios constitucionais – fundamento de validade de todo o sistema -, ela deve ser 

conduzível, em última instância, à soberania popular (princípio democrático).   

Seguindo esse raciocínio, há, inicialmente, um déficit democrático (de 

legitimidade) na regulação econômica, a qual precisa ser sanado. Explico.  
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Primeiramente, a legitimidade da regulação na Constituição Federal de 1988 é 

auferida pelo seu processo de produção normativa
328

, que ocorre no âmbito do Poder 

Executivo por meio de autarquias especiais, denominadas agências reguladoras. Essa 

descentralização busca realizar a sua função de forma mais eficiente, acompanhar a 

complexidade do mundo atual (pluralidade e complexidade social) e se aproximar, cada 

vez mais, dos cidadãos, seus anseios e problemas.  

No entanto, em razão disso, há transferências de poderes e atividades a essas 

entidades descentralizadas, assim como uma diluição do poder político e administrativo, 

ocasionando uma crise de legitimidade (déficit democrático), sob o paradigma do 

modelo representativo e dos dogmas do sistema jurídico vistos com uma visão do século 

XVIII. 

O processo normativo não é realizado no âmbito do Poder Legislativo
329

, onde 

se situam os representantes eleitos pelo povo, no modelo de democracia representativa, 

e âmbito da discussão política a gerar os inputs do sistema. Nas agências reguladoras as 

decisões, que serão normatizadas, são tomadas em sua própria seara, por um órgão 

colegiado no qual os seus dirigentes não são escolhidos diretamente pelo voto popular. 

Conforme abordaremos de forma mais detida nos próximos capítulos, as 

agências reguladoras atuam de forma independente e técnica e seus dirigentes não só 

possuem estabilidade temporária como também não podem ser exonerados ad nutum. 

Dessa forma, é perfeitamente possível que as decisões do órgão colegiado das agências 

tenham posições contrárias à do Chefe do Executivo, eleito democraticamente para 

representar o povo. E não há que se falar em transferência da investidura popular pelo 

fato de os dirigentes serem escolhidos pelo presidente após sabatina do parlamento.  
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Por outro lado, o controle do Executivo se limita à escolha dos dirigentes das 

agências, os quais após assumirem o cargo público não podem ser exonerados ad 

nutum, sob pena de ferir a autonomia das agências reguladoras. Isso significa que caso 

seja conferida, por lei, às agências (setorial) uma ampla gama de determinação de 

políticas públicas, haverá uma diluição da competência decisória do Chefe do 

Executivo, o que poderia ocasionar um esvaziamento do espaço decisório previsto na 

Constituição
330

. 

Dessa forma, os particulares atingidos pelos efeitos da norma jurídica, seja o 

empresário seja o consumidor, estarão adstritos às determinações dos dirigentes das 

agências, não escolhidos diretamente pelo povo. Normas estas que podem, inclusive, 

contrariar os interesses do representante escolhido pelo povo.  

Há uma crise de autoridade dos dirigentes das agências, pois estes não 

decorrem em última instância do povo
331

. Assim, as suas normas seriam inválidas, sem 

legitimidade democrática, pois não decorreriam direta nem indiretamente da vontade 

popular. 

Kelsen já advertia que a vontade estatal deve emanar de uma Assembleia de 

cidadãos ou de seus representantes. A transferência dessa função para outros órgãos, 

embora técnicos, que não correspondam ao povo, significa, necessariamente uma 

restrição à liberdade – a base da democracia
332

. E aqui eu lembro o caput do artigo 5º, o 

qual dispõe ser inviolável a liberdade; um pouco mais afrente, coloca a lei como o meio 

necessário a interferir na liberdade do cidadão (inc. II), no qual é necessário a 

obediência ao devido processo legal (inc. LIV). 

Ficariam as seguintes perguntas: como legitimar o poder exercido pelas 

agências na produção normativa a ser obedecida por todos agentes do mercado? Qual o 
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modelo democrático observado na alegação de “déficit democrático”? Quais funções 

exercidas pelas agências realmente possuem um “déficit democrático”?  

Procuraremos responder tais questões nos próximos capítulos, mas, desde já, 

adianto a defesa no sentido de o suposto déficit democrático basear-se apenas na 

legitimidade formal, do conceito positivista (autolegitimação), formulado por uma 

ordem obrigatória e observado apenas a legitimidade pelo título, o qual pauta-se no 

conceito de autoridade
333

, precisando, portanto, ser relegitimado
334

. E no momento em 

que é aberto aos interessados participar do processo de produção normativa, manifestar 

seus anseios, reduzir as complexidades, com a devida observância, em um direito 

negociado, aos princípios da publicidade, transparência, moralidade, motivação, haveria 

um fortalecimento democrático
335

 e, por conseguinte, da legitimidade.  

Kelsen, ao comentar a crise de legitimidade do Estado Social, o qual pautava-

se por dogmas do Estado Liberal, faz um comentário que continua atual e utilizável 

perfeitamente para o suposto déficit democrático do Estado Regulador.  

 

A crise democrática consiste no fato de que as formas democráticas e os 

direitos políticos foram gradualmente esvaziados de seu significado, mesmo 

em alguns dos mais avançados países democráticos, pela força dominante do 

‘poder econômico´ e de que o progresso democrático não mais confere, 

automaticamente, ´a realidade do poder´. ´Quando o poder econômico 

organizado triunfou, o fundamento da democracia liberal do século XIX 

esfacelou-se. Os direitos políticos tornaram-se irrelevantes, na medida em 

que não mais conferem o controle sobre os fatores que determinam as 

questões decisivas da vida nacional. (...) A situação crucial pode ser tratada 

satisfatoriamente através da criação de uma ´nova democracia´. A nova 
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democracia deve ´chegar a uma reinterpretação, em termos 

predominantemente econômicos, das ideias democráticas de igualdade e 

liberdade; deve fazer com que, em termos de sua eficácia, os direitos 

políticos predominem sobre o poder econômico e desenvolver, entre seus 

membros, um sentimento de ´responsabilidade comum pelo funcionamento 

da democracia´
336

 

 

A situação atual deve ser entendida no mesmo sentido da lição kelseniana: com 

a criação de (evolução para) uma “nova democracia”, vista sob o entrelaçamento do seu 

aspecto formal e material e pautada, em última instância, na dignidade humana, no 

efetivo exercício dos direitos políticos; e não em critérios meramente econômicos
337

 e 

no seu aspecto formal. 

 

 

3.5 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

O Estado Regulador, vertente do Estado Liberal, surgiu após a queda do Estado 

Social. Com a ineficiência do Estado Social em cumprir a sua função, cabe agora ao 

Estado Regulador, da forma como lhe é prevista, buscar concretizar os direitos 

fundamentais e objetivos (art. 3º da Constituição Federal de 1988) não alcançados pelo 

modelo estatal anterior.  

Por outro lado, com o objetivo de acompanhar a complexidade do mundo atual 

e da sociedade pluralizada, atuar de forma mais eficiente na sua finalidade e se 

aproximar dos cidadãos, o Estado se descentraliza e acaba por gerar um déficit 

democrático. Esse déficit é uma decorrência da diluição das esferas democráticas 

representativas geradas pela descentralização estatal – o que será apresentado de forma 

mais profunda nos próximos capítulos.  
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CAPÍTULO 4 – O REGIME JURÍDICO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

Antes de adentrar no exame das agências reguladoras, gostaria de informar que 

a análise desses entes tem a esfera federal como base, ainda que se saiba que tal estudo 

se aplica, de modo geral, aos âmbitos estadual e municipal
338

. 

 

 

4.1 COMPETÊNCIAS E FINALIDADES 

 

A primeira agência reguladora foi criada nos Estados Unidos da América do 

Norte, em 1887, mas só passaram a ser adotadas - em escala mundial - com o advento 

do Estado Regulador. Nos Estados Unidos, as agências reguladoras foram idealizadas 

no intuito de o Estado participar mais ativamente da economia, haja vista sempre ter 

prevalecido, naquele país, uma cultura predominantemente liberal. Já as agências 

reguladoras idealizadas pelo modelo europeu e sul-americano, apesar de seguirem o 

modelo norte-americano, surgem como forma de atuação do Estado Regulador, como 

maneira do ente político atuar indiretamente na economia, na prevalência do princípio 

da subsidiariedade. 

Como já abordamos no capitulo anterior, na década de 1990, o Estado 

brasileiro muda sua forma de atuação no domínio econômico, inicia um processo de 

privatizações de empresas estatais e aumenta a concessão e permissão de serviços 

públicos aos particulares (desestatização).  

Nesse contexto, o ente político começa a criar entidades descentralizadas e 

especializadas com autonomia decisória em relação à administração direta, autonomia 

funcional, financeira e orçamentária, (teoricamente) imune a ingerências                

político- partidárias, e investidas em funções técnicas e poderes normativos para atender 

a sua nova forma de atuação como agente regulador da atividade econômica (em sentido 
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amplo)
339

, com base e finalidade no interesse público e na eficiência da prestação 

daquela atividade
340

. Esses entes são as agências reguladoras. 

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, seguindo a orientação do Conselho 

de Reforma do Estado, esclarece o sentido da criação das agências como novo modelo 

de regulação de setores por parte do Estado: 

 

No caso das ações do governo relativas à infraestrutura e aos serviços 

públicos, estão sendo constituídas agências reguladoras (ANATEL, para 

telecomunicações, ANEEL, para energia elétrica, e ANP, para o petróleo) 

que substituem as burocracias ministeriais – e os antigos lobbies nelas 

incrustados – por um grupo de pessoas indicadas pelo Executivo em bases de 

conhecimento técnico e competência administrativa e aprovadas pelo Senado. 

Esses “reguladores” têm mandato (para proteger-se de pressões políticas 

indevidas) e devem, em nome do interesse público e dos consumidores (os 

quais estão também presentes nos conselhos consultivos), controlar a 

seriedade, a eficiência e a universalização dos serviços – para atender a 

todos os setores da sociedade e não apenas os mais bem aquinhoados. 

Assim, ao privatizar e ao dar concessões de serviços públicos, o Estado, já 

não sob a forma burocrática, mas com novos personagens, continua presente 

em sua função social e reguladora.
341

 (grifo nosso)  

 

Nessa esteira, foram criadas diversas agências reguladoras a partir da década de 

1990 do século XX, como: Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL -, criada 

pela Lei 9.427/1996; a Agência Nacional de Telecomunicação – ANATEL -, pela Lei 

9.472/1997; a Agência Nacional de Petróleo – ANP -, Lei 9.478/1997; a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA -, Lei 9.782/1999; a Agência Nacional de 

Saúde Suplementar – ANS -, Lei 9.961/2000; a Agência Nacional de Águas – ANA -, 

Lei 9.984/2000; a Agência Nacional de Transportes Aquáticos – Antaq -, Lei 

10.233/2001; a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT -, Lei 

10.233/2001; e a Agência Nacional do Cinema – Ancine – Medida Provisória 

2.228/2001. 

Apesar de ter listado acima algumas agências reguladoras, em sentido formal, 

entendemos que a natureza jurídica desses entes (sentido material), com suas 

competências e regime jurídico, abarca qualquer entidade da administração indireta com 
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competência para regular um setor específico, seja da atividade econômica seja de 

serviços públicos.  

Com o surgimento desses entes, iniciam-se diversas discussões doutrinárias. 

Por exemplo, Maria Sylvia Zanella
342

 de Pietro e Celso Antônio Bandeira de Mello
343

 

defendem a inconstitucionalidade da criação de agências reguladoras, nos moldes de 

autarquia especial (atuando como órgão regulador, dotado de competência normativa); 

salvo no caso Agência Nacional do Petróleo e da Agência Nacional de 

Telecomunicação, por estas possuírem expressa previsão constitucional, 

respectivamente nos artigos 177, §2°, III (redação dada pela EC n° 9/95) e 21, X 

(redação dada pela EC n° 8/95). 

Marcos Juruena Villela Souto, de forma contrária, entende que, no caso da 

ANP e ANATEL, a Constituição vincula o Legislador à criação desses entes, sem 

haver, pois, juízo de valor acerca da sua necessidade ou não. Para os demais setores, há 

a discricionariedade legislativa para a criação
344

. Ou seja, o legislador estaria vinculado 

pela Constituição a criar as Agências Reguladoras dos setores de petróleo e de 

telecomunicação; enquanto nos demais setores iriam depender da discricionariedade do 

legislador e do chefe do Executivo em entender que a regulação de determinado setor 

seria essencial não só para o equilíbrio setorial quanto para a sociedade.  

Não obstante tal discussão –  a qual concordamos com Villela Souto – é através 

das agências reguladoras que o Estado passou a intervir indiretamente na economia.  

Conforme Marçal Justen Filho
345

, a agência reguladora é  

 

dotada, por determinação legal, de poderes de intervenção no domínio 

econômico (em sentido amplo), o que envolve delegação de poderes 

regulamentares e atribuição de poderes de polícia para fiscalizar atividades 

econômicas privadas, inclusive arbitrando litígios entre particulares. 

 

Por atuar com poderes típicos do Estado, principalmente na limitação das 

atividades desenvolvidas por particulares, e com certo grau de autonomia política, seria 

necessário dotá-las com personalidade jurídica de Direito Público, mas fora da estrutura 

da administração direta
346

. A única solução plausível, dentro da estrutura organizacional 
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 Conforme ensina Chevallier acerca das agências reguladoras, “mobilizando um conjunto de meios 

administrativos e financeiros em relação a um programa preciso, elas permitem enfrentar por meio da 
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adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, foi criá-la sob a forma de autarquias, em 

regime especial.  

Dessa forma, as agências reguladoras, autarquias em regime especial, são entes 

descentralizados e especializados (setoriais), pessoas jurídicas de direito público 

interno, especificamente do poder administrativo, e, por isso, devem obedecer aos 

preceitos do art. 37, caput, da Constituição Federal de 1988, principalmente em relação 

aos seus princípios explícitos (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência) e implícitos
347

.  

Embora criadas por lei (art. 37, XIX), sua instituição (existência fática) 

depende de autorização regulamentar do chefe do Executivo, através de uma avaliação 

discricionária sobre a conveniência e oportunidade da descentralização administrativa. 

As normas constantes na lei criadora de cada agência reguladora têm natureza de lei 

especial em relação à norma legal das autarquias (DL 200/67 c/c Lei de Introdução ao 

Cód. Civil, art. 2°)
348

. Cada agência terá a especialidade do setor regulado, sendo regida 

pela sua lei criadora; e na sua omissão, deverá ser obedecido o Decreto-Lei n.º 200/67.  

Para a sua extinção também é exigido, pelo princípio da assimetria, o juízo de 

discricionariedade do chefe do Executivo, vez que é ele quem detém a direção superior 

da Administração (CF, art. 84, II c/c 61, §1°, II, “e”)
349

.  

Essas entidades, decorrentes de uma visão da administração em rede
350

 – e não 

mais em pirâmide – inserem-se nas chamadas funções neutrais do Estado. Essas funções 

são decorrentes de uma nova ótica da administração pública, pautada na 

consensualidade e flexibilidade, para atender às complexidades de uma sociedade cada 
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vez mais plural e em estreita e intensa relação com o Estado Democrático
351

. As funções 

neutrais têm como características: a) o caráter não eletivo do provimento dos seus 

titulares; b) ser pautada pela natureza técnica; c) autonomia no seu exercício, sem a 

subordinação hierárquica do modelo administrativo clássico; d) exercício imparcial dos 

diversos interesses em jogo, seja dos particulares, seja do Estado, seja da vontade 

majoritária da sociedade
352

. 

Na regulação econômica, por atuar como agente normativo e regulador
353

, com 

a função de incentivar, fiscalizar e planejar essa atividade, nos termos do art. 174 da 

CF/88, é necessária a presença de um Estado Regulador forte, imune às ingerências 

político-partidárias e às pressões do capital.  Dessa forma, esses entes autárquicos foram 

dotados de uma grande autonomia (independência) na realização de suas funções. 

As autonomias conferidas às agências decorrem de duas razões primordiais: 

primeiramente, é necessário haver a imunidade em relação às pressões externas para o 

êxito
354

 e neutralidade
355

 na sua atuação; e em segundo lugar, no caso brasileiro, a 

autonomia foi uma forma de convencer os investidores externos de que as questões 

políticas estariam fora do jogo econômico e, por conseguinte, garantiria maior 

segurança tanto às “regras do jogo”
356

 quanto ao novo modelo de gestão
357

. 

A autonomia decisória decorre da necessidade da competência técnica das 

agências e da sua imparcialidade. Elas não devem buscar defender os interesses do 
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governo (interesse público secundário), nem dos consumidores nem do prestador da 

atividade econômica do setor regulado. O papel das agências consiste em decidir, a 

partir de critérios técnicos, qual a melhor escolha para o setor – o ponto de equilíbrio – e 

para atender ao interesse público primário,  tendo por base os objetivos preceituados na 

Constituição Federal e na política pública, levando em consideração todos os 

interessados, mas sem privilegiar nenhum deles.  

A autonomia decisória é perceptível, também, na questão da possibilidade ou 

não do recurso hierárquico impróprio contra decisões das agências no âmbito da 

competência de matéria de natureza regulatória. 

A questão do recurso hierárquico impróprio é uma matéria um pouco 

controvertida, haja vista esse instrumento ser caracterizado pela possibilidade de revisão 

dos atos de uma entidade da administração indireta pelo Ministério a qual elas estão 

vinculadas. Essa garantia é a possibilidade de revisão dos atos do ente da administração 

indireta por uma autoridade externa, decorrente do disposto no art. 5.°, XXXIV, “a”, 

cumulado com o art. 87, inc. I, da Constituição Federal de 1988. Este artigo (87) 

confere competência aos Ministros de Estado para “exercer a orientação, coordenação e 

supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência 

e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da república.”. 

Esse controle também está previsto expressamente no art. 170 do Decreto-Lei 

200/67, que dispõe textualmente que o “Presidente da República, por motivo de 

interesse público, poderá avocar e decidir qualquer assunto na esfera da Administração 

Federal”. 

Dessa forma, mais uma vez entramos na discussão acerca do aspecto 

democrático das agências. Celso Antônio Bandeira de Mello
358

 admite essa 

possibilidade sob o argumento da legitimidade democrática da Administração Central 

na condução das políticas públicas. 

Essa matéria foi tratada no Parecer AC 51 da Advocacia-Geral da União, em 

junho de 2006, o qual é vinculativo para a Administração Federal. O Parecer em 

comento defende a vinculação das agências à supervisão do Ministério da área de sua 

atividade (com base normativa no art. 87, parágrafo único, I e II, da CF/88 e arts. 4°, 

parágrafo único, e art. 26, parágrafo único, do DL n° 200/67, assim como no direito 

previsto no art. 5°, inc XXXIV, “a”, da CF). Ele sustenta que, por haver supervisão 
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ministerial e, em atenção ao direito de petição constitucionalmente consagrado, seria 

cabível o recurso impróprio, a despeito da legislação de cada agência. Porém, quando 

houvesse lacuna legal acerca desse recurso, faz-se em nome do direito de petição e deve 

estar estritamente vinculado a uma das hipóteses legais (art. 26 do DL 200/67). 

Contudo, esse instrumento só seria cabível nos casos das atividades meio das 

agências, afastamento da política de governo ou quando houvesse usurpação de 

competência por aqueles entes. Por outro lado, não é cabível quando a matéria tratar de 

matéria de natureza regulatória (atividade fim), sob pena de afrontar à independência 

inerente a elas.  

Poderíamos dizer, ainda, que a autonomia decisória é uma vertente e/ou 

espécie da autonomia no exercício das funções (autonomia funcional) das agências, cuja 

imparcialidade é essencial, pois seria um corolário (norma base e diretriz) no sentido de 

não se deixar contaminar pelos grupos de pressão e por decisões políticas. Por isso, seus 

dirigentes têm mandato fixo, longos e não coincidentes com o período eleitoral. 

 No entanto, isso implica um paradoxo: se por um lado se garante uma proteção 

contra pressões políticas no intuito de buscar a eficiência na realização de suas funções, 

principalmente na concretização de direitos fundamentais
359

; por outro, isso produz um 

déficit de legitimidade em virtude de as decisões técnicas das agências, elaborada por 

agente públicos sem legitimidade democrática, possibilitarem contrariar os interesses do 

Chefe do Executivo, o qual foi escolhido pelo povo para “guiar” o futuro do país.  

Outro ponto importante dessa autonomia decisória é procurar não se deixar 

influenciar pelos grupos de pressão existentes na sociedade, pois, como sabemos, um 

dos aspectos negativos das agências é a sua fragilidade, com o constante perigo de 

serem “capturadas” pelos conglomerados econômicos do setor regulado. Caso isso 

aconteça, toda a ideia e natureza sob a qual as agências foram criadas desmoronam 

como um castelo de areia na chegada da onda. Esse ponto será melhor abordado nos 

próximos capítulos.  

Em regra, os dirigentes, os quais devem ser compostos de forma plural – a 

representar os diversos grupos de interesse –, são escolhidos pelo Chefe do Executivo e 

sabatinados pelo Parlamento para um mandato fixo, a prazo certo. Os requisitos 
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necessários para a nomeação desses dirigentes são ser “brasileiros de reputação ilibada, 

formação universitária e elevado conceito no campo da especialidade dos cargos para os 

quais serão nomeados”
360

 (art. 5º da Lei 9.986 de 18 de julho de 2000 – Lei que dispõe 

sobre a gestão de recursos humanos das agências reguladoras). E apesar de ocuparem 

um cargo comissionado de direção (CD I e CD II, previsto na Lei 9.986/00)
361

, não há a 

possibilidade da sua exoneração ad nutum; apenas perderão o mandato em caso de 

renúncia e de condenação transitado em julgado ou de processo administrativo 

disciplinar, em que seja garantido o contraditório e a ampla defesa.   

A medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1949-0 julgou, 

em sede do Supremo Tribunal Federal, a questão da restrição à livre nomeação e 

exoneração dos dirigentes das agências pelo Chefe do Executivo.  Quanto à 

impossibilidade de exoneração ad nutum dos dirigentes, o STF entendeu ser 

constitucional, sem haver usurpação das competências do Chefe do Executivo.  

Questão controversa é acerca da possibilidade de os mandatos desses dirigentes 

estenderem-se além do período governamental. Celso Antônio Bandeira de Mello 

entende não ser possível, pois engessaria a liberdade de atuação do Chefe do Executivo 

(“a liberdade administrativa do futuro governo”), o que consistiria, em última instância, 

em “fraude contra o próprio povo”, pois impediria o novo Presidente de imprimir a 

gestão política e administrativa aprovada nas urnas
362

. Leila Cuéllar entende ser 

inconstitucional, pois feriria o princípio democrático ao ampliar o período do governo 

anterior em atividade político-privadas consideradas essenciais à sociedade pelo 

Legislador
363

. 

Conforme procuraremos discorrer ao longo do trabalho, não há que se falar em 

violação ao princípio democrático, pois este seria observado – e fortalecido – em seu 

caráter participativo procedimental. E ainda: essa regra busca exatamente a 

imparcialidade política através de decisões técnicas e, por isso, a sua finalidade é 

exatamente evitar que parâmetros políticos e governamentais intercedam na área 

                                                 
360
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econômica por fatores externos que não a concretização dos direitos fundamentais e a 

busca do interesse público.  

Ademais, as agências ainda possuem autonomia financeira e orçamentária, por 

possuírem seus próprios recursos, angariados através de taxas
364

 de regulação e 

fiscalização, cuja instituição depende da lei criadora do respectivo ente autárquico; ou, 

ainda, participações em contratos e convênios.  Tais recursos serão essenciais, também, 

como uma forma de garantir uma maior autonomia desses entes descentralizados, haja 

vista isso diminuir a necessidade dos “jogos políticos” e fisiológicos para conseguir 

recursos junto à administração direta.  

Essas autarquias, com fulcro no artigo 174 da Constituição Federal de 1988, 

atuam como agente normativo e regulador da atividade econômica. Assim, cabe às 

agências, no exercício de sua função (normativa e reguladora), na forma da lei, limitar e 

fiscalizar os particulares no exercício empresarial dos setores regulados, dirimir 

conflitos (composição e arbitragem de interesses), aplicar eventuais sanções e 

estabelecer normas (competência normativa) para buscar o desenvolvimento da 

atividade regulada
365

 e desenvolvimento social.  

As agências atuam na fixação de políticas públicas, as quais devem obedecer a 

alguns parâmetros: primeiramente, às políticas públicas traçadas na Constituição; em 

segundo lugar, observar os preceitos e diretrizes das políticas previstas nas leis setoriais; 

e, por último, devem atender à política do governo (administração central) para o setor, 

sem poder desvirtuar destas
366

. 

O caráter regulatório da ordem econômica pressupõe o desenvolvimento de 

uma tríplice regulação: a regulação para a concorrência, voltada a evitar os entraves 

desta e aprimorá-la; a regulação dos monopólios, com o objetivo de diminuir os efeitos 

destes, através do controle dos preços e qualidade do serviço; e a regulação social, com 

a finalidade de universalizar os serviços públicos
367

.  
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Esses entes são criados, por lei específica, sob a forma de autarquias, sob o 

Regime Jurídico de Direito Público, e, assim, carregam em si todos os poderes inerentes 

ao exercício da função administrativa na sociedade.  

A Constituição e a Lei, em sentido formal, serão os instrumentos a disciplinar, 

limitar e a estabelecer a competência e o quadro normativo da atuação regulatória. 

Ademais, as próprias normas elaboradas pelas agências e os contratos de concessão e 

permissão – no caso de regulação de serviços públicos - estão aptos a estabelecer a 

diretriz do esquema regulatório
368

; desde que estejam de acordo com o quadro 

normativo estabelecido pela norma constitucional e pela norma primária (e em alguns 

casos secundária) do nosso ordenamento. 

Todas as funções detalhadas acima da função regulatória implicam o exercício 

das funções administrativas clássicas - as quais devem ser revisitadas e relidas a partir 

da nova ordem constitucional e da nova visão do Direito. As agências atuam através dos 

poderes de direção, polícia, sancionatório e normativo, o qual variará de acordo com o 

tipo de atividade. No entanto, o modelo regulatório não é orientado por critérios 

políticos (atividade administrativa clássica), mas, sim, por critérios técnicos, orientados 

dentro da política regulatória e a partir da Administração dialógica
369

.  

A atividade administrativa de preencher as lacunas legais (quadro normativo) e 

julgar as ações realizadas (medida) das agências não se dá mais de acordo com o 

modelo do Direito oitocentista (o Direito Moderno), pautado por uma legalidade estrita, 

hierarquia e caráter imperativo. Na sociedade contemporânea, essa nova atividade 

administrativa deve ser relida pelos imperativos constitucionais, cujo núcleo central é a 

dignidade humana, e a partir de um novo direito, mais brando, flexível e dialógico. As 

demais funções das agências seriam enquadrar o comportamento privado no âmbito 

normativo.  

A doutrina costuma dizer que as agências possuem poderes quase-legislativos, 

executivos e quase-judiciais. Tem-se atribuído às agências setoriais, através da sua lei 

criadora, competência para dirimir conflitos entre terceiros, o que a doutrina alega ser 

uma função quase-judicial.  

                                                 
368
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As funções quase-judiciais atribuídas às agências correspondem à necessidade 

de, antes de atuar de forma impositiva, buscar a solução conciliadora  de eventuais 

conflitos na atividade regulada. Nesse caso, a agência se posiciona como mediador do 

litígio no sentido de buscar uma solução amigável, sendo imprescindível a competência 

técnica e a autoridade moral para alcançar o êxito na arbitragem.  

A decisão decorrente dessa solução do conflito pode ter como consequências 

não só realizar um acordo com os agentes envolvidos e/ou a aplicação de sanções aos 

interessados, mas também a possibilidade de transformar o conteúdo da decisão em uma 

norma regulatória e, por conseguinte, retroalimentar o sistema
370

.  

Marcos Juruena Villela Souto afirma que essa função quase-judicante se 

diferencia da função jurisdicional e das demais funções judicantes da Administração em 

virtude de estas serem voltadas para o passado enquanto, aquelas serem voltadas para o 

futuro, na busca não só dos interesses particulares dos envolvidos, mas do interesse 

geral, da concorrência e do mercado como um todo
371

. Os experts atuarão com 

competência técnica, na mediação e arbitragem dos conflitos, para solucionar as 

controvérsias, com o objetivo tanto de solucionar os litígios in concreto quanto de 

buscar a evolução do mercado regulado.  

Arnald Wald e Luiza Rangel de Moraes
372

 entendem que deve ser criada, no 

âmbito de cada agência (de serviços públicos), uma “Câmara Especial” com 

competência de contencioso administrativo e apta a julgar as divergências entre o poder 

titular do serviço e o concessionário. 

Quanto à função quase-legislativa, essa será abordada detidamente nos 

próximos itens, ao ser abordado o poder normativo das agências reguladoras. Essa 

função corresponde exatamente ao poder de esses entes do Poder Executivo em elaborar 

normas técnicas, com base na sua lei criadora, para regular o mercado específico de sua 

área.  

Nesse sentido, percebe-se que o suposto déficit de legitimidade (democrático) 

só pode ser alegado em face das funções quase-legislativas das agências reguladoras, 

auferível através do seu poder normativo.  
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Quando às agências, atuam no exercício da função executiva, elas atuam 

apenas como executor de dispositivos legais, como qualquer outra entidade da 

organização administrativa do Estado. Por exemplo, em virtude de o poder de polícia 

ser um exercício do poder de força do Estado, poder-se-ia, em uma interpretação mais 

rápida e superficial do presente trabalho, entender, de forma distorcida, que estaria 

alegando a sua ilegitimidade quando fosse de competência da Administração Indireta.  

No entanto, não é essa a interpretação que damos. O poder de polícia pode ser 

entendido em seu sentido amplo e em seu sentido estrito. O poder de polícia em sentido 

amplo corresponde a toda a atuação estatal, seja legislativa seja executiva, que vise 

limitar a propriedade e liberdade do cidadão em prol da sociedade. Uma lei limitadora 

da propriedade do particular, tal como são as limitações administrativas, poderia ser 

entendida como um exercício do poder de polícia em sentido amplo.  

Por outro lado, normalmente, a doutrina ensina o poder de polícia em seu 

sentido estrito, apenas na atuação da função administrativa, através de normas jurídicas 

secundárias ou atividade jurídica administrativa, que venha a limitar a liberdade e 

propriedade do particular em prol da coletividade. 

 Essa limitação dos direitos fundamentais de primeira dimensão já está 

previamente prevista em uma norma primária geral e abstrata, a qual obedeceu ao 

princípio democrático na sua elaboração (critério formal) e em sua substância (critério 

material), no qual a Administração apenas irá executar essa previsão normativa. E é 

dessa forma que as Agências atuam ao limitar e direcionar a regulação da atividade 

econômica. O que há é apenas um mero exercício/execução da função administrativa 

pautada em uma lei formal (princípio da legalidade) no qual há obediência de todo o 

ordenamento jurídico.  

O STF já decidiu que o poder de polícia, por ser expressão da força/coerção 

estatal, não pode ser delegado a entidade regidas pelo direito privado, apenas para 

aquelas pessoas sob o regime jurídico de Direito Público (ADI n. 1.717/DF), tal como 

são as autarquias e, nesse caso, as agências reguladoras.  

Esse mesmo raciocínio deve ser aplicado à elaboração das normas produzidas 

pelos entes descentralizados: quando falamos de uma norma de efeito concreto, há uma 

específica atividade da função administrativa, concernente à estrita observância do 

princípio da legalidade, com base em suas regras, a ser observado apenas o melhor 

momento de sua atuação e a sua conveniência.  
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No entanto, apesar dessa atuação se caracterizar como uma atividade de efeito 

concreto, ela precisa ser exercida com base no novo ordenamento constitucional, ou 

seja, observando o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da 

proporcionalidade/razoabilidade, da motivação e etc.  

Não obstante, as normas de efeito concreto, na produção das normas gerais e 

abstratas há um amplo quadro normativo deixado pela lei para a atuação das agências 

com base em critérios puramente técnicos. Isso irá gerar uma discussão sobre a sua 

natureza jurídica,  discutindo-se se houve uma delegação legislativa e/ou rebaixamento 

do seu grau hierárquico; se a lei esvazia a competência do Presidente da República, o 

que ocasionaria a impossibilidade de o agente escolhido pelo povo de imprimir a sua 

política e gestão nas áreas do setor regulado em detrimento de uma competência técnica 

de particulares não escolhidos pelo voto popular. É com base nessas questões que a 

atuação quase-legislativa das agências também implica discussões doutrinárias para se 

posicionar acerca da (des)obediência ao aspecto democrático.  

Em suma, esses entes caracterizam-se por um grau reforçado de autonomia 

decisória, gerencial, orçamentária e financeira; diretores com mandato fixo, 

impossibilitados de serem demissíveis ad nutum, sendo imunizadas de ingerências 

político-partidárias e investidas de funções técnicas e poderes normativos e regulatórios. 

Para o Ministro Joaquim Barbosa
373

, a ideia fundamental das agências consiste na 

criação de um ente altamente especializado e com essas características. 

 

 

 

4.2 A REGULAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA E DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS 

 

Em um primeiro momento, há de se anotar que a atividade econômica deve ser 

entendida em sentido amplo, as quais são espécies em sentido estrito, prestada sob o 

regime jurídico de direito privado, e os serviços públicos, prestados sob o regime 

jurídico de direito público
374

.  

Há de se atentar que não existe serviço público por natureza. A qualificação de 

determinada atividade como serviço público é uma escolha política, a qual pode tanto 

estar disposta na Constituição de cada país, na lei, na jurisprudência e nos costumes 
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presentes em um dado momento
375

. Isso quer dizer que as atividades a serem 

consideradas como serviço público ou da área econômica dos particulares decorrem de 

uma opção constitucional ou legislativa no qual será levada em consideração a 

sociedade e a época.  

Dessa forma, quanto “maior” o Estado (segundo o modelo social), maior a 

parcela de serviços públicos que ele assume e menor a quantidade de atividade 

econômica em sentido estrito em que o particular pode atuar. Por outro lado, no Estado 

Mínimo (modelo liberal e neoliberal) a situação se inverte: menor é o número de 

serviços públicos e maior é a parcela de atividade econômica que fica à disposição do 

mercado. Há uma relação de proporcionalidade inversa. 

Entende-se a atividade econômica em sentido estrito como aquela que “envolve 

a produção, circulação e comercialização de bens e serviços regulada pelos princípios 

do direito privado e da ordem econômica”
376

. 

Já Serviço público deve ser entendido como “a prestação de utilidades (ou 

comodidades) materiais para os administrados que deve ser obrigatoriamente realizada 

pelo Estado sob os princípios do regime jurídico-administrativo
377

”
378

. 

Quanto ao regime jurídico, serviço público e atividade econômica, em regra, se 

submetem a regimes jurídicos diversos. Enquanto estes devem atender aos princípios 

constitucionais disciplinados na ordem econômica do art. 170 da Constituição Federal 

de 1988, pautados - principalmente - na livre iniciativa e livre concorrência; o serviço 

público só tem razão de existir se for prestado sob um sistema de princípios e regras - o 

regime jurídico de direito público – como os princípios da obrigatoriedade, 

continuidade, regularidade, universalidade, controle, eficiência, modicidade e 

mutabilidade
379

. 
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Por força do artigo 175, da CF, cabe ao ente público prestar o serviço público 

diretamente ou sob o regime de concessão e permissão, mediante prévia licitação. 

Assim, a forma de o particular prestar tais serviços é sempre através de concessão e 

permissão, somente nos casos previstos e sempre através de licitação. Caso a lei permita 

a prestação do particular sob o regime de autorização, se trata de atividade econômica
380

 

- também chamado de serviço de interesse público.  

No que se refere à exclusividade da prestação, temos que não há que se falar 

em monopólio estatal para os serviços públicos, e sim para as atividades econômicas. 

Pelo próprio princípio da complementaridade, a política constitucional foi da não 

participação do Estado nas atividades econômicas, por isso essa atuação ficou muito 

restrita (apenas naquelas situações previstas). Dessa forma, o monopólio público ficou 

amplamente limitado, principalmente porque a Carta Magna delimitou de forma 

taxativa tais possibilidades em seu artigo 177
381

. 

Tecnicamente, o serviço público não é prestado sob a forma de monopólio 

(regido pelo regime jurídico privado), mas, de privilégio
382

. No serviço prestado por 

concessão ou permissão, por mais de um concessionário ou permissionário, o prestador 

do serviço o empreende em clima diverso daquele de competição característico da 

atividade econômica em sentido estrito
383

. É exatamente a prestação sob o regime de 

exclusividade - com regime jurídico diferenciado da atividade econômica – que torna a 

atividade atrativa para o setor privado
384

. 

Enquanto a atividade econômica se caracteriza pelo clima de livre 

concorrência, competição e, quando prestado com exclusividade, sob o regime de 

monopólio; o serviço público se caracteriza pela atuação, ainda que por mais de um 

concessionário ou permissionário, sob o regime de privilégio. 
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A desestatização dos serviços públicos - cuja atividade passa a ser prestada de 

forma indireta pelo poder público, e direta pelos particulares - não muda o regime 

jurídico da sua prestação. Os serviços públicos (próprios) prestados por particulares são 

de titularidade do poder público
385

 e apenas por conveniência e oportunidade – pelo 

Estado entender ser mais eficiente na concretização dos direitos fundamentais a sua 

prestação pela iniciativa privada, mas sem alterar o regime jurídico administrativo – o 

exercício desses é passado à sociedade.  

Dessa forma, a atividade das agências reguladoras sobre os prestadores de 

serviços públicos obedece a uma dinâmica (regime jurídico) diferente daqueles entes 

competentes por regular as atividades econômicas. Enquanto naquelas atividades, 

buscar-se-á universalizar os serviços públicos, o cumprimento do contrato 

administrativo
386

, o controle e fiscalização das tarifas (equilíbrio econômico-

financeiro
387

), sempre pautado pela eficiência do serviço na busca pela concretização 

dos direitos dos consumidores, e com base nos princípios da generalidade, regularidade, 

cortesia, atualidade e modicidade das tarifas e ampliar a competição – mas sem falar em 

livre concorrência, pois esta não é livre nesse seguimento. A regulação sobre as 

atividades econômicas, por sua vez, prezará pelo fomento da competitividade, 

fiscalização da atividade e defesa do consumidor
388

.  

                                                 
385

 A titularidade do serviço não se confunde com a titularidade da prestação do serviço. Aquela será 

sempre do poder público, até mesmo no caso dos serviços públicos de cunho econômico, enquanto a 

titularidade da prestação pode ser tanto do poder público, no caso em que ele prestar o serviço 

diretamente, quanto do particular, se houver uma permissão ou concessão para tanto. 
386

 A lei nº 9.074/95, a qual estabelece normas sobre “Estabelece normas para outorga e prorrogações das 

concessões e permissões de serviços públicos”, dispõe, em seu artigo 33, que para cada serviço público, o 

poder concedente editará uma regulamentação, disciplinando a forma de participação dos usuários na 

fiscalização, bem como dará publicidade às atividades desenvolvidas por representantes dos usuários. 

Nesse sentido, Arnald Wald e Luiza Rangel de Moraes entende que “A atividade da agência reguladora 

pode ser, exatamente, o contexto adequado para disciplinar essa participação do usuário na fiscalização 

dos serviços concedidos. Sendo o atendimento aos direitos do usuário um dos objetivos principais da 

prestação de serviços públicos, é evidente que a sua participação ativa e direta em todos os estágios da 

gestão do setor é desejada, bem como não deixa de ser a apuração máxima de uma democracia a 

participação ativa e direta dos cidadãos na administração pública.” Agências reguladoras. Revista de 

Informação Legislativa, Brasília, V. 36, n. 141, jan./mar. 1999. p. 162. 
387

 Bilac Pinto entende que a fiscalização financeira das agências sobre as delegatárias de serviço público 

deve ser absoluta, sendo, inclusive, do capital, das emissões de obrigações, das inversões e toda e 

qualquer operação financeira. Conforme o autor, “Não haverá, efetivamente zonas vedadas à ação 

fiscalizadora, eis que nos serviços de utilidade pública todas as operações devem ser feitas à vista das 

Comissões. O controle absoluto da contabilidade constitui condição primeira da regulamentação”. 

PINTO, Bilac.  Regulamentação efetiva dos serviços de utilidade pública.  2 ed.  Atualização de 

Alexandre dos Santos Aragão.  Rio de Janeiro, Editora Forense, 2002. p. 102/103. 
388

 De certa forma, uma das principais formas de prezar pela defesa do consumidor é buscar ampliar a 

concorrência, vez que esta possui como principais características melhorar a qualidade da prestação do 

produto ou de serviço prestado e diminuir seus preços. Sobre o assunto, ver os meus trabalhos. Proteção 

constitucional e internacional da livre concorrência. Revista Jurídica Eletrônica. Nº 83, ao XIII, 

dezembro de 2010. Disponível no site Http://www.ambito-juridico.com.br, no dia 05 de fevereiro de 

http://www.ambito-juridico.com.br/
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Dessa forma, podemos perceber, na ordem econômica, a regulação em três 

sentidos: a regulação de serviços públicos, a regulação da exploração privada de bens e 

atividades sob o regime de privilégio (monopólio estatal) e a regulação das atividades 

privadas de interesse público. E em cada “atividade” dessas as normas regulatórias 

obedecerão a um regime jurídico diferente.  

Quanto às agências reguladoras de serviços públicos, haverá um amplo quadro 

normativo a disciplinar a relação entre as delegatárias (caráter interno de direção, 

mediante instruções, circulares e ordens concretas) e entre estas e os usuários-

consumidores (caráter policial - externo); principalmente quando lhes forem delegadas 

funções inerentes ao Poder Concedente
389

.  

O âmbito do poder regulamentar é maior nos serviços públicos delegados, os 

quais apesar de serem prestados por particular, através de contrato de concessão e 

permissão (art. 175, CF/88), a natureza pública permanece. Cabe ao Poder Público 

também fixar os objetivos a serem atingidos, mesmo que isso afete as decisões internas 

das delegatárias, as quais não poderão se negar a cumprir as determinações, apesar de 

ter ressalvado o direito subjetivo ao reequilíbrio econômico-financeiro
390

.  

A base normativa regulatória das agências decorre das leis e dos regulamentos 

oriundos destas, inclusive aqueles expedidos pelas agências, pelo edital da licitação ou 

pelo contrato de concessão ou permissão.  

No entanto, o poder normativo delas compreende não apenas a emissão de 

Portarias e Resoluções, mas também a elaboração de editais (e suas obrigações) de 

licitação e das minutas contratuais (dirigismo contratual - ver a Lei nº 8.987/95, arts. nº 

6º, 29, inc. VII, X e XI, 31, inc. IV; e a Lei nº 9.427, art. 3º, III, IV e VIII), os quais os 

objetivos e finalidades a serem buscados nesses atos estarão previstos na lei e traçados 

por órgão central de fixação das políticas públicas do setor (ex: as políticas adotadas 

pelo Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte e Ministério dos 

                                                                                                                                               
2012; A proteção do consumidor no sistema jurídico brasileiro.  Revista Jurídica Eletrônica. Nº 83, ao 

XIII, dezembro de 2010. Disponível no site Http://www.ambito-juridico.com.br, no dia 05 de fevereiro de 

2012. 
389

 ARAGÃO, Alexandre dos Santos. As agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 

econômico. 2º Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 384. O autor entende, inclusive, que as normas que 

fixam os critérios de cálculo e o próprio valor da tarifa são normas de natureza regulamentar. p. 385.  
390

 ARAGÃO, Alexandre dos Santos. As agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 

econômico. 2º Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 385 e ss.  

http://www.ambito-juridico.com.br/
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Transportes em relação às normas da ANTT e ANTAQ – art. 1º, I, e 20, I, da Lei nº 

10.233/01)
391

. 

No que se refere às agências reguladoras da exploração privada de bens e  - sob 

o regime de privilégio (monopólio estatal) -, cabe às agências, em virtude de a atividade 

ser de titularidade exclusiva do Estado, estabelecer - conforme os ditames legais - os 

limites contratuais, assim como na execução do contrato, integrar e interpretar cláusulas 

contratuais, adequando-as à dinâmica da realidade socioeconômica. Aqui se aplica as 

mesmas observações feitas à regulação de serviços públicos. 

Nesse sentido, a Agência Nacional de Águas – ANA – e a Agência Nacional 

do Petróleo – ANP, que são agências reguladoras da exploração privada de bens e/ou 

atividades monopolizadas pelo Estado, devem elaborar os editais da licitação e contratos 

de concessão, obedecendo às normas constitucionais, legais e regulamentares; assim 

como aos objetivos traçados pela lei setorial, elaborada pelo Conselho Nacional de 

Política Energética (ver a Lei do Petróleo, arts. 1º, 2º e 8º, inc. I) e pelo Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.984/00, arts. 2º e 4º)
392

. 

Conforme ensina Alexandre dos Santos Aragão
393

, a margem de 

discricionariedade possibilitada às agências será maior se a lei setorial e a Política 

Nacional do setor tiver estabelecido os fins, sem, contudo, ter determinado os meios 

(ex.: art. 8º, inc. I, IX e X, da Lei do Petróleo). E, logicamente, essa discricionariedade 

será reduzida nos casos daquelas leis haver pré-determinado os meios. Perceba que, 

diversas vezes, a própria lei remete expressamente essa regulamentação às agências 

reguladoras (ex.: arts. 8º, III, V, in fine, VI, XV; 9º, 29, in fine, 53, parágrafo 1º; 56, 

parágrafo único, Lei do Petróleo).  

A amplitude do poder normativo será percebida nas normas gerais e abstratas, 

assim como na fixação das cláusulas dos contratos de concessão, dos editais de licitação 

e dos termos de autorização. Com a celebração do contrato de concessão, cabe às 

agências expedir normas acerca dessas atividades, integrando e complementando o 

espaço normativo deixado pelos os editais de licitação e contratos de concessão, seja em 

virtude de lacunas, seja em virtude de remissões à regulamentação das agências, e/ou 

conceitos jurídicos indeterminados.   

                                                 
391

 ARAGÃO, Alexandre dos Santos. As agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 

econômico. 2º Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 388/389. 
392

 ARAGÃO, Alexandre dos Santos. As agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 

econômico. 2º Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 391.   
393

 ARAGÃO, Alexandre dos Santos. As agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 

econômico. 2º Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 391. 
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Na regulação de atividades privadas de interesse público, inicialmente, o 

Estado só deve elaborar normas acerca dos interesses primários a serem atendidos; sem 

poder adentrar nos assuntos internos das empresas
394

. Enquanto nas regulações 

anteriores, estávamos a abordar serviços de exclusividade do Estado – por opção do 

legislador –, nestas, estamos tratando de atividades econômicas em sentido estrito, com 

interesse público. Apesar do interesse público, que justificará a regulação, essas 

atividades são de titularidade da sociedade, o que impede uma regulação na amplitude 

que ocorre naquelas sobre os serviços públicos, através do contrato de concessão. Caso 

fosse essa a intenção do ordenamento jurídico, deve-se transformar tal atividade em 

serviço público. Ou seja, aqui a regulação tem natureza externa – diferente da natureza 

interna da regulação de serviços públicos – e não deve ser objeto de extensão 

hermenêutica – a atividade não é de titularidade estatal. 

 

 

4.3 O PODER NORMATIVO DAS AGÊNCIAS 

 

Como já abordado acima, as agências reguladoras surgiram a partir da 

mudança do modelo de Estado Social para o modelo Regulador e a, consequente, 

reforma do Estado brasileiro. Essas autarquias especiais, denominadas Agências 

Reguladoras, com finalidade de disciplinar e controlar atividades econômicas em 

sentido amplo (serviços públicos e atividades econômicas em sentido estrito), têm como 

uma das suas principais características o poder normativo, ocasionando uma série de 

árduas discussões na doutrina, e nesse tópico procuraremos nos debruçar, tais como a 

natureza jurídica dos atos normativos emanados pelas agências e o instituto da 

deslegalização.  

 

 

4.3.1 A crise de legalidade 

 

Com o surgimento do Estado Moderno, a lei, expressão da “vontade geral”, 

passa a ser considerada como a expressão da justiça e racionalidade na sociedade 

(progresso). O Poder Legislativo – poder em que se encontravam os representantes do 

                                                 
394

 ARAGÃO, Alexandre dos Santos. As agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 

econômico. 2º Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 393. 
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povo -, ao legislar, transferiria para a norma jurídica
395

 todas as diversas situações 

possíveis na sociedade, o qual abarcaria a complexidade social 

(racionalidade/progresso), assim como, por representarem o próprio povo, não se 

concebia que pudesse buscar interesses outros que não fossem o da coletividade e o 

interesse público (justiça).  

Na medida em que a sociedade cresce e se torna mais complexa, o Poder 

Legislativo se vê inerte na sua atuação e passa a delegar ao Executivo diversas 

funções
396

.  Essa mudança se confunde com a própria passagem do Estado Liberal para 

o Estado Social, a qual se caracteriza tanto pela socialização do Estado quanto pelo 

fortalecimento do Poder Executivo. O Estado passa a assumir diversas funções e o 

parlamento
397

, visto como um Poder lento e político - características incompatíveis para 

concretizar as novas funções estatais, as quais exigem rapidez e tecnicidade – abrindo 

espaço para a expansão do Poder Executivo
398

. Assim, esse poder – que possui atuação 

mais ágil e técnica – assume, em certos casos, a expedição de atos normativos, 

                                                 
395

 Lembre-se que nessa época o conceito de norma jurídica se confundia com o conceito de regra 

jurídica. Os princípios possuíam uma função secundária, apenas para fechar o sistema  e atuar naquela 

situação em que a regra fosse omissa. Para uma leitura mais aprofundada sobre o tema Norberto Bobbio, 

O positivismo jurídico: lições de filosofia do Direito. São Paulo: Ícone Editora, 1999.  
396

 Observa-se que esse movimento de delegação de funções do Poder Legislativo para o Poder Executivo 

não é algo novo: iniciou-se na primeira metade do século passado; no cenário brasileiro, mais 

especificamente na década de 30, com o modelo desenvolvimentista de Vargas e a criação de burocracias 

especializadas para regular alguns setores da economia. 
397

 Diogo de Figueiredo Moreira Neto afirma, também, que com a complexidade e fragmentação social, o 

processo legislativo se ineficaz em acompanhar essas mudanças “em uma legislação que definisse e 

atendesse equanimemente o que seriam interesses realmente gerais” e passa a priorizar o jogo de poder 

político entre os partidos. Dessa forma, apesar da legalidade (legitimação formal), há uma perda da 

legitimação democrática material. Poder, Direito e Estado: o direito administrativo em tempos de 

globalização. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 51 
398

 Jacques Chevallier ensina que a ascensão do Executivo se deve ao declínio as três principais funções 

do Legislativo (as quais garantiam a sua supremacia institucional): a) a elaboração da lei: a sua 

elaboração é deslocada para o Executivo, através das delegações legislativas e de regulamentos 

autônomos, assim como ele passa a desempenhar um importante papel na sua elaboração e iniciativa; b) 

votação dos orçamentos: a definição do orçamento, meio necessário para a implementação de políticas 

públicas, migrou para a incumbência exclusiva do Executivo, sem a possibilidade de questionamento do 

parlamento, em face de constituir um equilíbrio orçamentário complexo; c) o controle dos governantes: o 

fisiologismo político fez com que esta característica perde-se muito de sua força (opinião minha). Na 

opinião do autor, 2 (duas) foram as causas do enfraquecimento do Legislativo no exercício da sua função: 

a) razões técnicas: a ampliação da complexidade das tarefas do Estado; b) política: a crise democrática, 

favorecendo a “personalização do poder”. O autor afirma, ainda, que assim o Executivo se torna o polo do 

poder, o qual gera consequências: “o Executivo tornou-se nas sociedades contemporâneas o centro de 

impulso político, o único capaz de conceber e colocar em andamento uma estratégia coerente”. No 

entanto, o Parlamento ainda continua a ser o lugar de debate e de confrontação política, indispensável ao 

regime democrático. O Estado Pós-moderno. Trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: Fórum, 2009. 

p. 214/218. 
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complementando a ação legislativa, e deixa de ser apenas o mero executor do 

Legislativo
399

.  

No entanto, isso acaba por gerar diversos questionamentos na doutrina, haja 

vista que o modelo jurídico estatal era voltado para um Estado Liberal e com poucas 

competências – atuação negativa do Estado. E com a ascensão do Poder Executivo na 

consecução das suas tarefas e na busca do interesse público, o próprio conceito de 

separação dos poderes e princípio da legalidade é questionado
400

. 

O direito moderno, o qual “surgiu” sobre as bases da justiça e do progresso, 

com autonomia perante instâncias externas, encontra na lei a característica da 

sistematicidade, generalidade e estabilidade
401

.  

Contudo, a complexidade social e necessidade de uma normatização técnica 

exige uma inflação legislativa, o que tornou mais indeterminado os contornos do 

sistema jurídico e comprometeu a sua coesão e as suas bases
402

. Assim, ele passa a 

apresentar uma crise da legalidade, tanto em virtude da crise da racionalidade jurídica 

quanto da crise democrática. Para Eduardo García de Enterría, a inflação legislativa é o 

fenômeno mais grave a causar a crise da lei, em face de atingir especificamente a 

segurança jurídica
403

.  
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 Como já foi abordado nos capítulos anteriores, o Executivo passa a ser o responsável por dirimir 

problemas políticos e realizar o controle jurídico das decisões. O princípio da separação dos poderes 

passa a ser visto apenas em seu aspecto formal e com a finalidade de organizar o consenso, reduzir a 

instabilidade e gerar lealdade. 
400

 Paulo Todescan de Lessa Mattos afirma que desde de a década de 1930 do século passado iniciou-se a 

discussão acerca da delegação legislativa e do poder regulamentar no Brasil. A base da discussão é 

criação de burocracias especializadas no Poder Executivo para regular setores econômicos no modelo de 

desenvolvimento de Vargas, com a formação do Estado regulador. E que, desde dessa época, surgiu a 

discussão acerca do princípio da separação dos poderes, tal como concebido no Estado Liberal, e a 

questão da delegação legislativa e ampliação das funções do Executivo, a qual ampliava-se, também, o 

poder discricionário da administração pública. MATTOS, Paulo Todescan Lessa. Autonomia decisória, 

discricionariedade administrativa e legitimidade da função reguladora do estado no debate jurídico 

brasileiro. Revista de Direito Público da Economia - RDPE, Belo Horizonte, ano 3, n. 12, p. 169-195, 

out./dez. 2005. Disponível em: 

<http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=33298>.  cesso em: 3 março 

2012. p. 3. 
401

 Ver CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-moderno. Trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: 

Fórum, 2009. p. 121 e ss.  
402

 José Nilo de Castro acrescenta a inacessibilidade das leis à sociedade em geral em virtude da sua falta 

de clareza e precisão. Princípio constitucional da legalidade. Belo Horizonte, n. 24, ano 8 Abril 2007 

Disponível em: <http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=41044>. 

Acesso em: 15 março 2010. p. 3.  
403

 Apud. OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. A Constitucionalização do Direito Administrativo: o 

princípio da juridicidade, a releitura da legalidade administrativa e a legitimidade das agências 

reguladoras. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 41. Conforme ensina o autor, a segurança jurídica foi 

uma das razões da autonomia do sistema jurídico, pois garantiria a estabilidade das leis e, por 

conseguinte, a estabilidade das relações sociais. 
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A decadência do Legislativo e crescimento do Executivo e ampliação do poder 

do Judiciário vêm causar uma complexa (des)ordem jurídica, na qual a hierarquia 

clássica das normas passa a ser vista em “hierarquias entrelaçadas”; isso sem falar nas 

competências concorrentes e objetos jurídicos indeterminados.  

Para abarcar a realidade, a regra se torna mais precisa e detalhada, ou seja, 

mais pontuais e particularistas, atuando mais como textos especiais com conteúdo 

técnico. E, por conseguinte, essa proliferação de diplomas legislativos afeta a própria 

generalidade e universalidade das regras. Chevallier afirma que a produção do direito 

“parece menos regida por uma lógica dedutiva, atuante por via de crescente 

concretização, do que resultar de iniciativas desordenadas, adotadas por múltiplos atores 

e cuja harmonização é problemática”
404

.  

Ainda na tentativa de acompanhar a realidade, percebe-se que o processo 

legislativo não é rápido o suficiente nem o meio mais adequado para acompanhar certas 

demandas sociais e econômicas decorrentes, principalmente, de problemas de natureza 

técnica. Dessa forma, o Poder Legislativo começa a diferenciar as matérias de natureza 

técnica e as de natureza política, mantendo estas e delegando a normatização daquelas 

aos órgãos, públicos e privados, mais preparados, tanto em seu aspecto técnico quanto 

temporal
405

.  

Marçal Justen Filho
406

, ao analisar o âmbito da regulação econômica atual, 

afirma que o trâmite necessário para um projeto de lei se tornar lei não é inferior a dois 

anos; sendo este tempo incompatível com as questões de natureza regulatória. Além do 

mais, as agências conseguem superar obstáculos quase intransponíveis no âmbito do 

Congresso Nacional: a dimensão quantitativa (números de pessoas participando do 

processo normativo) e a complexidade qualitativa (qualidade das pessoas encarregadas 

desse processo). 

Por outro lado, o mito da “vontade geral” perde credibilidade com a crise da 

democracia representativa. Se a democracia pressupõe o povo como verdadeiro detentor 

do poder, no modelo difundido nas sociedades liberais – o representativo -, o povo 

                                                 
404

 O Estado Pós-moderno. Trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 122. O autor 

complementa afirmando que o Estado, ao descer para interagir com a sociedade, perde o privilégio da 

transcendência e da presunção de racionalidade. E, assim, a legitimidade não é mais auferida de pleno 

direito, através da instrumentalização do meio a serviço do Estado, mas depende da eficiência da atuação 

estatal, sendo esta uma condição e garantia da legitimidade. O Estado Pós-moderno. Trad. Marçal Justen 

Filho. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 122. 
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 ARAGÃO, Alexandre dos Santos. O Poder Normativo das Agências Independentes e o Estado 

Democrático de Direito. 2º Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 289/290. 
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 O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002. p. 554.  
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passa, literalmente, o seu poder à mão daquelas pessoas que deveriam lhe representar. 

E, com isso, perde o interesse pelos problemas que o atinge; se transforma em um 

“alienado político” e é transformado em “terceiros não interessados” nos procedimentos 

decisórios, ou seja, no procedimento de legitimação do poder (crise da legitimidade). 

A desconfiança da sociedade sobre o modelo representativo decorre não só por 

causa dos políticos como também em relação aos poderes de qualquer natureza. A 

desconfiança com o poder político é, ao mesmo tempo, causa e consequência da: a) 

crise do governo e a incapacidade de responder às expectativas dos cidadãos. A 

regulação econômica pelo Direito, realizada pelo Legislativo, com seus meios 

tradicionais, não se mostrou o espaço adequado para a rápida e complexa interação 

estatal na sociedade. E ainda: O poder político passou a não corresponder os anseios 

sociais sobre o qual o Estado Moderno se pautou. A sociedade começou a perceber uma 

indiferença do poder político, na realização da sua função, cujos objetivos se 

coadunavam muito mais com os projetos pessoais dos agentes públicos que com o 

interesse público; e b) crise de representação. O mito da representação – o representante 

estaria no poder para ser a voz e expressão direta da vontade do seu representado – não 

passa de um discurso retórico, uma falácia; c) crise de civismo. A própria ideia de 

representação vai envelhecendo e abrindo espaço para o amadurecimento da ideia de 

que uma democracia exige a participação dos cidadãos nos processos de escolha 

coletiva. 

Com o surgimento desses fenômenos, começa a aparecer o tema de que a 

democracia passa a se tornar “ingovernável”: por um lado, o recuo do Estado e a 

pluralidade de atores na sociedade, público e privados, que buscam influenciar as 

escolhas coletivas, ocasionam um enfraquecimento do Estado (um “Estado oco” – 

Chevallier) e, por conseguinte, dos meios para impor seu ponto de vista. Por outro lado, 

as expectativas dos cidadãos se reforçam em detrimento da posição dos governantes, 

haja vista que a sociedade cada vez mais pluralizada tende a fiscalizar, controlar e 

criticar cada vez mais os governantes
407

.  
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Em face de tudo isso, o direito, apoiado pelo postulado da justiça e do 

progresso
408

, perde muito da sua base e passa a ser visto como um mero meio de jogo de 

forças políticas e instrumento formal de legitimação do poder.  

 

 

4.3.2 Natureza jurídica 

 

Para adentrar na natureza jurídica das normas elaboradas pelas agências 

reguladoras, é imprescindível o estudo das funções estatais e suas especificações. 

Primeiramente, é bem claro que a ideia de separação dos poderes tal como vislumbrada 

por Montesquieu
409

 não subsiste mais, senão uma separação das funções do Estado
410

, 

em que cada poder possui diversas funções, típicas e atípicas, delimitadas pelo 

ordenamento jurídico positivo vigente. 

 As funções, por sua vez, sofreram várias “transformações” no decorrer dos 

séculos: como a própria finalidade do Estado modificou-se, evoluiu e/ou ampliou-se, 

consequentemente as funções estatais acompanharam essa mudança e, como já 

demonstramos no item anterior, também se ampliaram e/ou se modificaram, 

principalmente, a função executiva e judicial.  

Entendemos o Direito a partir da sua concepção normativista, ou seja, como 

um ordenamento normativo. E da mesma forma que defendemos que a norma jurídica 

não se resume à lei
411

, a função normativa não se confunde com a função legislativa.  A 

norma jurídica, elemento essencial no sistema jurídico, consiste, segundo Eros Grau, em 

                                                 
408

 Segundo Chevallier, o vetor da racionalidade social passaria a ser a normatividade jurídica. Seria 
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uma inovação primária, geral e abstrata no ordenamento jurídico
412

, seja em decorrência 

do poder originário seja em decorrência do poder secundário
413

.  

Dessa forma, a função normativa compreenderia tanto a função legislativa 

quanto regulamentar. Ou seja, a competência normativa não se confunde com a 

competência legislativa: enquanto aquela consiste no poder de criar normas de conduta, 

com o objetivo de regular as relações humanas a partir dos operadores deônticos; a 

competência legislativa é reservada ao poder de criar normas jurídicas primárias de 

cunho legislativo
414

. Já a competência regulamentar (normativa), decorrente do poder 

secundário, é dependente e acessória da competência legislativa
415

.  

 Para aprofundar a questão, devemos nos perguntar: o que é lei em sentido 

material? Quais as suas características? Quais os requisitos para delimitarmos algo 

como lei? E a partir dai diferenciar a lei dos atos administrativos. Só após responder 

essas questões, poderemos dizer qual a natureza jurídica das normas emanadas pelas 

agências reguladoras, se ela consiste em lei ou ato administrativo; e, assim, estudarmos 

o seu regime jurídico.  

Primeiramente, para conceituarmos a lei, devemos ter em mente a sua 

concepção no sentido formal e no sentido material. A lei em sentido formal será aquela 

que obedece ao processo legislativo, previsto na própria Constituição, para sua criação. 

Podemos dizer ainda que a Constituição Federal de 1988 considerou como lei em 

sentido formal (art. 59) as emendas constitucionais (inc. I); lei complementares (inc. II); 

leis ordinárias (inc. III); leis delegadas (IV); medidas provisórias (inc. V), decretos 

legislativos (inc. VI) e resoluções (inc. VII). Perceba a presença de diversos atos 

jurídicos que são emanados pelo Poder Executivo, e nem por isso eles perdem a sua 

qualidade de lei em sentido formal. Não obstante , não nos cabe aqui aprofundar a 

questão acerca da lei em sentido formal, haja vista que a natureza jurídica da lei é 

encontrada em seu sentido material.  

Materialmente, a lei sempre foi entendida como a norma jurídica coercitiva, 

geral e abstrata, com a intenção de criar o direito. No entanto, entendemos que a 

generalidade e abstração e a novidade jurídica, por si só, não caracteriza o instrumento 

com a natureza jurídica legal, pois diversos regulamentos (atos administrativos) também 

apresentarão tais características.  
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Quanto à crítica feita à característica da generalidade e abstração não ser 

exclusiva do instrumento legal, temos de perceber que a generalidade é antítese do 

individual, pois é direcionado a destinatários indeterminados; já o abstrato é antítese da 

situação concreta, por ser direcionado a casos futuros e indeterminados. 

 Posto isso, podemos perceber diversos atos no ordenamento jurídico com 

generalidade e abstração que são regulamentos administrativos, e não leis. A própria 

Constituição Federal, em seu artigo 84, inc. IV, dispôs como competência do Chefe do 

Executivo elaborar regulamentos para dar fiel execução a lei. A finalidade do 

regulamento de execução é completar o sentido do enunciado normativo legal, e isso 

não poderia ocorrer de forma geral e abstrata? E quando os regulamentos completam o 

sentido de uma norma penal em branco? E os editais de licitação e concurso? Logo, 

podemos perceber que cabe sim aos regulamentos atuar com generalidade e abstração 

no exercício das suas funções com o objetivo de completar o sentido legal.  

A confusão em ver toda norma geral e abstrata como lei decorre de uma visão 

pela modelo oitocentista, no qual se raciocina o ato administrativo sob a ótica do Estado 

Liberal, cujo sistema é visto sob uma pirâmide normativa de três níveis: a Constituição, 

uma lei geral e abstrata e o ato administrativo executando o sentido legal. No entanto, 

em virtude da complexidade do mundo e das diversas funções assumidas pelo Estado, 

pode haver muitos outros níveis até chegar à efetiva concretização da norma jurídica. 

Assim, a indeterminabilidade e abstração comportarão níveis, no qual o espaço (nível) 

regulamentar, logicamente, será mais reduzido em comparação ao espaço legal; sem, 

contudo, deixar de ser direcionada a destinatários indeterminados e futuros.  

Por outro lado, também não é uma característica exclusiva da lei inovar na 

ordem jurídica, criando direitos e obrigações. Se assim o fosse, se os regulamentos não 

tivessem força para criar direitos e obrigações, a sua função se reduziria praticamente a 

zero, inviabilizando a produção de qualquer regulamento, pois se limitariam a aplicar 

estritamente a lei, o que só acontece em raríssimas hipóteses
416

. E cada vez mais, a 

utilização de conceitos jurídicos indeterminados e de um amplo espectro semântico 

amplia o âmbito regulamentar. Oswaldo Aranha Bandeira de Mello afirma que esse 

entendimento negraria grande parte do Direito Público e reduziria a regra jurídica ao 

                                                 
416

 Ver AMARAL. Antônio Carlos Cintra do. Teoria do ato administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 

2008. 



115 

 

conceito orgânico-formal
417

. Isso porque o ato jurídico implica em modificar a situação 

jurídica anterior, a qual não pode ser reduzida ao âmbito legal.  

Poder-se-ia argumentar que conforme a nossa Constituição, em seu artigo 5º, 

inc. II, apenas a lei poderia criar direitos e obrigações (princípio da legalidade). No 

entanto, com base no ensinamento de Eros Roberto Grau
418

, aquele enunciado 

normativo dispõe sobre uma reserva de norma (reserva de lei em termos relativos
419

), o 

que implica entender a possibilidade de o Executivo exercer, explícita ou 

implicitamente, a função normativa e estabelecer obrigações de fazer ou não fazer aos 

particulares. 

De forma similar ao nosso entendimento, é a lição de Herbert Schambech
420

, 

 

a constituição é a base de que partem as leis que a executam, as quais, por sua 

vez, fornecem a necessária base para o prosseguimento da execução através 

de decretos, sendo que estes últimos constituem a base dos atos executivos 

pelos quais a lei é posta em ação. O ato de nível mais elevado é somente 

criador da lei; o último ato da série é apenas de execução. Todos os atos 

intermediários são de natureza mista, têm duplo caráter: olhados de cima, 

todos parecem atos criadores de lei; olhados de baixo, parecem atos de 

execução.  

Assim, a lei (das Gesetz) não é a expressão final do direito (das Recht). (...) A 

criação do direito não finda com a promulgação da lei; antes permite esta que 

mais direito se crie. Figuramente, todo esse processo se assemelha a uma 

sucessão de cascatas. Dessa sequência de formas de lei resulta a hierarquia 

nas funções do Estado: o poder legislativo tem a primazia; o poder 

administrativo é subordinado. 

 

Em suma, apesar de entendermos que essas características são essenciais para a 

conceituação da lei, estas não se resumem àquelas, haja vista um ato administrativo 

normativo também poder ser geral, abstrato e criar direitos e obrigações.  

Dessa forma, o que seria essencial para diferenciar uma lei de um ato 

administrativo normativo é a sua hierarquia, a sua posição frente ao ordenamento 
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jurídico constitucional
421

. Enquanto o instrumento legal é decorrência direta da 

Constituição e tem nesta o critério único de validade; o ato administrativo para ser 

válido precisa de uma lei, sendo esta,  junto à Constituição, o seu critério de validade. E, 

assim, temos que o quadro normativo dos atos administrativos é mais reduzido em 

comparação ao legal, haja vista esta atuar como uma espécie de “funil” entre a 

Constituição e o ato administrativo. E para a criação dela não há nenhuma 

intermediação normativa. Ou seja, por mais que o regulamento também possa inovar na 

ordem jurídica, ele o faz de forma secundária (fonte secundária do Direito), de acordo 

com os parâmetros previstos na lei – inovação primária (fonte primária do Direito). 

Posicionamos, assim, quanto à materialidade da lei, conforme o Oswaldo 

Aranha Bandeira de Melo
422

, o qual entende que apesar da generalidade e abstração, a 

lei necessita ser uma inovação primária, de maneira absoluta, dentro do ordenamento 

jurídico. 

Os regulamentos, conforme a conceituação de Oswaldo Aranha Bandeira de 

Melo
423

, são “regras jurídicas gerais, abstratas, impessoais, em desenvolvimento da lei, 

referentes à organização e ação do Estado, enquanto Poder Público”. O fundamento dos 

regulamentos é a potestade regulamentar decorrente de uma “atribuição de potestade 

normativa material
424

, de parte do Legislativo, ao Executivo”, sem, contudo, decorrer de 

delegação da função legislativa
425

.  Para Bandeira de Melo
426

, eles são classificados 

como regulamentos executivos (ou de execução), em regulamentos autorizados (ou 

delegados), e em regulamentos independentes (ou autônomos).  
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Os regulamentos autônomos (ou independentes), apesar de serem atos 

emanados pelo Poder Executivo, são verdadeiras leis
427

. Os regulamentos autônomos 

são os atos administrativos elaborados sem a interveniência de lei que lhe conceda 

validade, ou seja, eles são elaborados como fundamento direto na Constituição, com 

força de lei, em virtude de a própria Constituição ter autorizado a sua elaboração e 

reservado matérias a serem tratadas por eles
428

. Esses regulamentos podem ser internos 

e externos. Os regulamentos internos são aqueles que produzem efeitos apenas dentro 

da própria Administração Pública e subdividem-se em orgânicos e regimentais. Estes 

“regulam as condições internas de execução dos serviços públicos e a maneira de sua 

utilização por terceiros interessados”, enquanto os orgânicos “são aquelas regras 

jurídicas decretadas pelo Executivo que dão organização à Administração Pública, 

limitado, tão-somente, o delineamento de sua estrutura, quanto às repartições públicas e 

os agentes públicos”
429

. Os regulamentos independentes externos produzem efeitos 

jurídicos na esfera de liberdade e propriedade dos particulares, no intuito de preservá-

las, assim como proteger a segurança pública e a salubridade pública
430

.  

Os regulamentos autônomos têm na Constituição Francesa de 1958 a sua 

criação. Essa Carta Magna previu, em seu art. 37, matérias reservadas ao regulamento – 

matérias que só poderiam ser tratadas por regulamentos (domínio regulamentar) -, cujo 

ato do legislativo não poderia adentrar, sob pena de ferir diretamente à Constituição.  

No direito brasileiro, com a promulgação da Constituição de 1988, a doutrina e 

jurisprudência entendia não ter esse ordenamento constitucional previsto nem 

possibilitado os regulamentos autônomos; apenas os regulamentos de execução, com 

base no art. 84, IV. No entanto, com a Emenda Constitucional de 32/01, a qual alterou o 

enunciado do artigo 84, VI, da Constituição Federal, de “dispor sobre a organização e o 

funcionamento da administração federal, na forma da lei” para “dispor, mediante 
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decreto
431

”. A alínea “a” confere competência privativa ao Chefe do Executivo de, 

mediante decreto, “organização e funcionamento da administração federal, quando não 

implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos.”; e alínea 

“b”, para a “extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos”. E ainda alterou os 

incisos X e XI do artigo 48 e a alínea “e” do artigo 61, inc. II, parágrafo 1º; em ambos 

os casos foi retirado competências normativas do Parlamento e atribuída ao Executivo. 

Assim, ascendeu a discussão acerca da previsão de um regulamento autônomo a partir 

da EC 32/01.  

O Supremo Tribunal Federal, na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 

(ADIN) nº 3.254-ES, de relatoria do Min. Ellen Gracie, declarou constitucional, e na 

ADIN nº 2.857-ES, de relatoria do Min. Joaquim Barbosa, entendeu ser a possibilidade 

do art. 84, VI, “a”, uma hipótese de regulamento autônomo, mas sem força de lei. Para o 

Supremo, apesar de ser um caso de regulamento autônomo não há reserva de 

regulamento, o que possibilita a abordagem da matéria via dispositivo legal, com força a 

revogar regulamento anterior
432

.    

Gustavo Binenbojm
433

 afirma que a possibilidade de edição de regulamentos 

autônomos não se deu com a citada Emenda Constitucional e nem ocorre apenas nessa 

possibilidade. Para o autor, o artigo 237, que dá competência ao Ministro da Fazenda 

para fiscalizar e controlar o comércio exterior, quando essenciais à defesa dos interesses 

fazendários nacionais, atua no mesmo sentido das normas do artigo 84, inc. VI. E, dessa 

forma, inclusive o Supremo Tribunal Federal haveria considerado constitucional, no 

Recurso Extraordinário 208.220-1, uma portaria do Ministério da Fazenda proibindo a 

importação de veículos usados.  

Ademais, em 2005, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pela Resolução nº 

07/2005, proibiu a contratação de parentes de até terceiro grau de juízes e outros 

integrantes do Judiciário estadual para ocupar cargos de confiança. Dessa feita, a 

Associação de Magistrados Brasileiros (AMB) impetrou Ação Declaratória de 

Constitucionalidade alegando que essa norma seria inconstitucional em virtude de ferir, 

dentre outros dispositivos, o art. 5º, inc. II, da CF (princípio da legalidade): uma 

resolução estabelecendo obrigações sem prévia previsão legal. O STF, no julgamento da 
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matéria, afirmou a constitucionalidade da norma por decorrer diretamente de previsão 

constitucional, mais especificamente do princípio da moralidade, previsto no caput do 

artigo 37, e do inciso II, do parágrafo 4º, do artigo 103-B, o qual outorga competências 

para o CNJ dispor primariamente sobre “núcleos expressos” das atividades do 

conselho
434

.  

Binenbojm, ao comentar a citada decisão do Supremo, afirma ter entendido o 

STF de forma correta, como regulamento autônomo, tal como entendeu sobre os casos 

do art. 84, VI, “a”: a Constituição teria previsto uma competência normativa para a 

atuação do CNJ, mas que essa norma elaborada pela Administração não possui a mesma 

força da lei; e que casa seja elaborada um dispositivo legal sobre o assunto, a resolução 

seria revogada (princípio da primazia da lei)
435

. 

Os regulamentos executivos (ou de execução) têm por finalidade completar 

conceitos legais, genéricos (deficiente densidade) ou imprecisos (vago, ambíguo), e 

determinar o modo de agir (procedimento) nas relações entre a Administração e os 

particulares
436

. Nesses casos, a atividade administrativa deve atuar dentro do quadro 

normativo traçado pelo enunciado legal, com base nos parâmetros constitucionais, 

permitindo a sua aplicação. Essa espécie de regulamento está previsto no artigo 84, inc. 

IV, da CF/88, cujo enunciado dispõe como competência do Chefe do Executivo a 

expedição de regulamentos para a fiel execução da lei.  

Registre-se que não cabe ao Executivo, com base na função regulamentar, 

extrapolar o sentido legal ou, até mesmo, alterá-la. Caso aja dessa forma, a 

Administração estará invadindo a esfera de competência do Legislativo, atuando, pois, 

com abuso de poder; sendo possível, assim, o Congresso Nacional sustar tal ato (art. 49, 

inc. V).  
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Por outro lado, os regulamentos executivos não têm apenas a função de 

reproduzir a lei, mas também de ampliá-la e complementá-la, “segundo o seu espírito e 

conteúdo, sobretudo nos aspectos que a própria lei, explícita ou implicitamente, outorga 

à esfera regulamentar”
437

. 

O próprio STF e STJ já entenderam a possibilidade de a lei fixar apenas 

parâmetros genéricos e standards para a complementação normativa através dos 

regulamentos. Alexandre dos Santos Aragão cita a decisão liminar na ADIN nº 

1.668/DF, de relatoria do Min. Marco Aurélio Araújo, no qual a habilitação normativa 

estabelecida na Lei Geral de Telecomunicação – LCGT – em face da ANATEL foi 

considerada constitucional, desde que ela “subordine-se aos preceitos legais e 

regulamentares pertinentes”. Esse doutrinador cita ainda o RE nº 76.629/RS, cujo 

relator, o Min. Aliomar Baleeiro, afirmou “se o legislador quer os fins, concede os 

meios (...) se a Lei nº 4.862 expressamente autorizasse o regulamento a estabelecer 

condições outras, além das que ela estatuir, ai não seria delegação proibida de 

atribuições, mas flexibilidade na fixação de standards jurídicos de caráter técnico, a que 

se refere Stati”
438

.   

Nesse sentido, ao desempenhar a função regulamentar a administração exerce 

função normativa, porquanto expede normas de caráter geral e com grau de abstração e 

impessoalidade, malgrado tenham elas fundamento de validade na lei. 

Há também atos normativos que, editados por outras autoridades 

administrativas, podem caracterizar-se como inseridos no poder regulamentar. É o caso 

de instruções normativas, resoluções, portarias etc. Tais atos têm frequentemente um 

círculo de aplicação mais restrito, mas, veiculando normas gerais e abstratas para a 

explicitação das leis, não deixar de ser, ao seu modo, meios de formalização de poder 

regulamentar
439

.  

Assim, os decretos e regulamentos podem ser considerados como atos de 

regulamentação de primeiro grau; outros atos que a eles se subordinem e que, por sua 

vez, os regulamentem, evidentemente com maior detalhamento, podem ser qualificados 
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como atos de regulamentação de segundo grau, v. g, instruções expedidas pelos 

Ministros de Estado. 

Os regulamentos autorizados (ou delegados) são, conforme Oswaldo Aranha 

Bandeira de Mello
440

, “os em que o Legislativo delega ao Executivo as operações de 

acertar a existência de fatos e condições para a aplicação da lei, os pormenores 

necessários para que suas normas possam efetivar-se”. Nessa espécie, a lei atua como 

uma espécie de habilitação ou autorização (leis-esqueletos, leis-quadro, leis-base), 

estabelecendo os princípios legais e índices para a aplicação dos regulamentos de 

acordo com os fatos e condições estabelecidas. Nesse caso, haverá um âmbito maior de 

atuação do poder regulamentar, um quadro normativo, deixado pela lei, mais amplo e 

mais fluído.  

Assim, diz-se que, apesar desses regulamentos serem uma decorrência da 

atividade executiva (atividade do Executivo subsidiária do Legislativo), possui a 

natureza de textos secundários de lei
441

. E ainda: essa “habilitação” legislativa não 

ocorre apenas ao Presidente da República, mas pode ser estendidos aos diversos órgãos 

administrativos, tais como as corporações públicas, os estabelecimentos públicos ou 

autarquias, caso seja a previsão legal e a Constituição não tenha atribuído caráter 

privativo ao Chefe do Executivo
442

. 

Clèmerson Merlin Clève entende os regulamentos autorizados como uma 

decorrência dos regulamentos de execução, também chamado de regulamento setorial, 

na sua atuação com discricionariedade técnica
443

. O papel desses regulamentos é 

explicitar conceitos técnicos através da aplicação de regras de outros ramos da ciência.  

 

  

4.3.2.1 A posição de Marco Juruena Villela Souto 

 

Inicialmente, Marcos Juruena Villela Souto afirma que a função normativa, no 

âmbito da atividade administrativa, corresponde à regulamentação das leis (salvo nos 

casos dos regulamentos autônomos, mas que, apesar da discussão sobre se haveria sido 

adotado no ordenamento constitucional pátrio com a EC 32/01, não seria o caso das 

                                                 
440

 Princípios gerais de Direito Administrativo (Introdução). Vol. I. 3º Edição. São Paulo: Malheiros, 

2007. p. 367. 
441

 Princípios gerais de Direito Administrativo (Introdução). Vol. I. 3º Edição. São Paulo: Malheiros, 

2007. p. 367. 
442

 Princípios gerais de Direito Administrativo (Introdução). Vol. I. 3º Edição. São Paulo: Malheiros, 

2007. p. 378.  
443

 A atividade legislativa do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 330.  



122 

 

normas expedidas pelas agências reguladoras) e a edição de atos normativos 

inferiores
444

. E em face de os regulamentos serem atos privativos do Chefe do 

Executivo, por força do artigo 84, inc. IV, da CF/88, não há como considerar as normas 

elaboradas por essas autarquias especiais com a natureza regulamentar
445

.  

Ademais, o autor ainda diferencia as normas emanadas na função regulatória 

dos regulamentos executivos. Na visão do autor, estes são emanados de autoridades 

políticas, sem obrigatoriedade de neutralidade e com a função de dar fiel execução à lei, 

não podendo, portanto, inovar na ordem jurídica; já as normas regulatórias traçam 

conceitos técnicos, despido do jogo político, com o objetivo de regular um mercado 

específico, através da ponderação dos interesses em jogo
446

. Dessa forma, as normas 

produzidas pelas agências regulatórias teriam natureza jurídica de ato 

infrarregulamentar, pois deve observar os regulamentos editados pelo Chefe do 

Executivo. 

 

 

4.3.2.2 A posição de Marçal Justen Filho 

 

Marçal Justen Filho entende que há uma delegação imprópria para a atuação 

normativa das agências reguladoras, o que consistiria em uma competência normativa 

derivada. Aquela consiste em um poder de segundo grau, na competência para a 

produção de normas acessória e complementar às leis – e aos regulamentos do Chefe do 

Executivo –, haja vista que a delegação primária é reservada ao Poder Legislativo; e 

caso fosse delegado ao Executivo, haveria a incidência de regulamentos autônomos, não 

previstos pelo ordenamento jurídico brasileiro
447

.   

Haveria a obediência a uma legalidade em sentido amplo, tal como há no 

Direito Penal, no intuito de possibilitar a concretização da solução mais adequada e 

satisfatória, de acordo com os critérios previamente estabelecidos em lei ou derivados 

do conhecimento técnico-científico e/ou da avaliação da realidade
448

.  
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Marçal ensina ainda que apesar da necessidade da lei para que possa haver a 

competência normativa derivada, não há necessidade de atribuição de competência 

normativa explícita naquele dispositivo legal
449

. 

 

 

4.3.2.3 A posição de Paulo Todescan de Lessa Mattos 

 

No mesmo sentido de Marçal Justen Filho, Paulo Todescan de Lessa Mattos 

entende as normas produzidas no seio da regulação econômica como uma norma 

secundária. Para o autor, as normas secundárias têm competência para prever direitos e 

obrigações, desde que esteja fundamentada em uma norma primária e/ou outra norma 

secundária, como, por exemplo, um decreto presidencial e com a finalidade de 

especificar e alterar condicionamentos e restrições, já previstos nestes, em face da 

necessidade de adaptação diante de situações novas
450

. 

 

 

4.3.2.4 A posição de Alexandre dos Santos Aragão  

 

Primeiramente, o autor entende que a competência normativa regulamentar, 

prevista no art. 84, inc. IV, da CF/88, não é exclusiva do Chefe do Executivo. Para 

Aragão, apesar da previsão constitucional, nada impede que a lei confira a órgãos da 

Administração Pública, direta ou indireta, mais preparados, eficientes e tecnicamente 

mais aparelhados, tal competência (“descentralização do poder normativo do 

Executivo”)
451

. 

As agências reguladoras seriam um caso de descentralização do poder 

normativo do Executivo. As leis-quadro (ou leis standartizadas) atuam estabelecendo 

finalidades e parâmetros genéricos (tal como valores morais, políticos e econômicos) 

para o desenvolvimento de normas setoriais aptas à regulação social e econômica, pelas 

agências reguladoras
452

. Essas leis objetivam “introduzir uma vagueza que permita o 
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trato de fenômenos sociais muito fugazes para se prestarem ao aprisionamento em uma 

regra precisa”
453

. 

Nesse sentido, as normas produzidas pelas agências são regulamentos de 

execução (em sentido amplo) da lei com o intuito de detalhar os standards e finalidades 

previstos naquela, com base nos dispostos dos artigos 5º e 84, inc. IV, da Constituição 

Federal de 1988 (“decretos e regulamentos para a fiel execução da lei”)
454

.  

 

 

4.3.2.5 A posição de Egon Bockmann Moreira  

 

Egon Bockmann Moreira entende da mesma forma que Alexandre dos Santos 

Aragão: o art. 84, IV, e o art. 87, II, não constitui em reserva de poder regulamentar 

(regulamento executivo) do Presidente da República e seus Ministros de Estado
455

. Ou 

seja, por mais que seja uma atribuição constitucional do Chefe do Executivo, pode a lei 

conferir aos demais órgãos da Administração Pública, direta e indireta, que sejam mais 

aptos para tratar da matéria, seja por qualificação técnica ou por rapidez no exercício da 

função
456

.  

Para o autor, o regulamento, como ato administrativo geral e abstrato e 

inovador na ordem jurídica – ou seja, de caráter normativo –, faz parte da dinâmica 

administrativa estatal, sendo essencial na concretização dos objetivos estatais
457

. 
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4.3.2.6 A nossa posição e a deslegalização 

 

Primeiramente, entendemos, tal como Alexandre dos Santos Aragão e Egon 

Bockmann Moreira
458

, que as normas elaboradas pelas agências têm natureza de 

regulamentos executivos
459

 (atividade administrativa
460

) – ou regulamentos autorizados, 

conforme a lição de Oswaldo Aranha Bandeira de Melo –, decorrente de uma delegação 

secundária (ou delegação imprópria), a partir do instituto da deslegalização. A lei 

deslegalizadora possibilitaria às agências, a partir de standards e parâmetros genéricos, 

a competência para editar normas gerais, com discricionariedade de caráter 

eminentemente técnico; sem poder se falar em usurpação de natureza legiferante
461

.  

A deslegalização, cuja ideia básica foi desenvolvida na Itália, consiste na 

possibilidade de o Parlamento estabelecer princípios gerais e diretrizes sobre 
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determinada matéria que não seja reserva absoluta de lei, porém já disposta em lei 

formal; e, nessa mesma lei deslegalizadora (superveniente), atribuir competência 

delimitada ao governo para editar decretos regulamentares, o qual acabaria por ab-rogar 

a lei formal vigente
462

.   

A deslegalização, também chamada de delegificação, acontece, segundo J. J. 

Gomes Canotilho
463

, quando há um rebaixamento formal da matéria pela lei, sem a sua 

regulamentação, para que esta matéria venha a ser tratada por regulamento. E ainda: 

tendo como limite as matérias constitucionalmente reservadas à lei. 

Esse instituto, criado pela doutrina europeia, tem sido tema de grandes 

discussões entre os doutrinadores pátrios e estrangeiros. A doutrina contrária à tese 

fundamenta-se: a) a deslegalização atuaria delegando poderes do Legislativo ao 

Executivo, o que só seria possível em sede constitucional; nos demais casos, seria 

inconstitucional face ao artigo 25 dos Atos de Disposição Constitucional Transitória; b) 

com a degradação do grau hierárquico da lei, haveria malferição ao princípio da 

legalidade, pois possibilitaria a inovação na ordem jurídica através de regulamentos 

(autônomos), que, com força de lei, poderia, inclusive, revogar leis.  

Para essa doutrina, haveria uma delegação primária do Poder Legislativo ao 

Executivo. Essa forma de delegação não seria possível em nosso ordenamento 

constitucional, pois possibilitaria ao Executivo elaborar regulamentos com força de lei 

(regulamentos autônomo), assim como o artigo 25, inc. I, da ADCT
464

 haveria vedado 

expressamente a possibilidade de delegação de competência normativa do Legislativo 

ao Executivo
465

.  

Por outro lado, com o rebaixamento hierárquico, estar-se-ia prevendo a 

possibilidade de regulamentos autônomos, não admitidos na Constituição Federal de 

1988. Tais regulamentos iriam poder inovar na ordem jurídica, ferindo frontalmente o 

princípio da separação dos poderes e o princípio da legalidade (art. 5, inc. II, CF/88), e 
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criar direitos e obrigações não previstos em lei. E ainda: esses regulamentos teriam 

força, inclusive, para revogar leis.  

Gustavo Binenbojm
466

, com fulcro no princípio da legalidade, afirma que tal 

preceito é inconstitucional, no ordenamento jurídico brasileiro, tanto em seu aspecto 

formal quanto material. Quanto ao primeiro, isso corresponderia à possibilidade de o 

legislador alterar o procedimento legislativo previsto na própria Constituição Federal, 

configurando uma delegação legislativa inominada - incompatível com a carta da 

República. Quanto ao ângulo material, chegaríamos à própria crise da legitimidade 

democrática, pois possibilitaria às agências a não se sujeitarem mais às normas ditadas 

pelos cidadãos – ampliação discricionária.  

Acompanhando o mesmo raciocínio, Letícia Queiroz de Andrade
467

 

fundamenta-se, principalmente, no princípio da legalidade (art. 5°, II, da Constituição 

Federal) para afirmar que regulamentos não podem gerar direito e obrigações e que não 

é possível haver delegação de competência (para a autora, a deslegalização implica 

delegação de competência legislativa). A doutrinadora filia-se à corrente de que aquela 

permissão geraria regulamentos autônomos
468

, e que estes não são possíveis no sistema 

jurídico brasileiro. 

No entanto, não concordamos com o posicionamento dessa doutrina. 

Primeiramente, quanto ao artigo 25 da ADCT, pensamos que essa argumentação não 

deve prosperar, haja vista a redação de este artigo dispor retroativamente, e não de 

forma ultrativa. Nesse mesmo raciocínio, Fabiano Mendonça
469

 afirma que se deve 

contextualizar a interpretação da norma – realizar uma interpretação lógico-sistemática 
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da Carta Magna: o art. 25 da ADCT tem como contexto a elaboração da Constituição, 

após um longo período ditatorial. Neste era possibilitada, através do Ato Institucional 

05/68, a delegação de competência do Legislativo para o Executivo, assim como o 

Presidente da República tinha autorização não só para decretar o recesso do Congresso, 

como, inclusive, editar emendas constitucionais, como o fez. Dessa forma, não é 

possível realizar uma interpretação mais extensa, pois, assim, o próprio Congresso, livre 

e democrático, controlaria todo o seu exercício de poder.  

Esse artigo dispõe que “ficam revogadas, a partir de cento e oitenta dias da 

promulgação da Constituição (...) todos os dispositivos legais que atribuam ou 

deleguem a órgão do Poder Executivo competência assinalada ao Congresso Nacional” 

(grifo nosso). Por esse artigo, percebemos que há uma disposição voltada para o 

passado, inclusive é essa a finalidade das normas do ADCT, fazer a transição entre os 

regimes constitucionais, do antigo ao novo. Não tem nenhuma validade esse artigo nos 

dias atuais, até porque ele concede o prazo de 180 (cento e oitenta dias) da promulgação 

da Constituição para a revogação do dispositivo que faça a delegação de poderes. E 

como sabemos, esse prazo já se exauriu muito tempo atrás. Dessa forma, não há mais a 

possibilidade de se invalidar uma lei delegante de poderes normativos com base nesse 

dispositivo.  

No entanto, também entendemos a impossibilidade da delegação primária do 

Legislativo ao Executivo, contudo, esse não é o caso das leis que atribuem competência 

normativa às agências reguladoras. Se assim o fosse, realmente poder-se-ia dizer que 

aqueles entes estariam elaborando regulamentos autônomos, com força de lei. No caso 

das agências, seus regulamentos possuem natureza infralegal (competência normativa 

derivada), decorrente de uma delegação imprópria; permitido pelo ordenamento jurídico 

pátrio.  

A lei deslegalizadora atua estabelecendo parâmetros e princípios (standards) a 

serem seguidos pelo regulamento, cuja vinculação será inerente, tanto ao quadro 

normativo legal (natureza infra legal) quanto aos princípios constitucionais, expressos e 

implícitos. A lei atribui ao órgão regulador “o papel de preencher a moldura com 

conhecimentos técnicos à luz da realidade em que a lei vai ser aplicada” 
470

. Por isso 
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que, para Rafael Carvalho Rezende de Oliveira
471

, ao invés de se falar em delegação de 

poderes, seria mais adequado falar em atribuição de competência pelo legislador ao 

administrador. 

Conforme Alexandre dos Santos Aragão
472

, a possibilidade da deslegalização 

ocorre em virtude do princípio da essencialidade da legislação, no qual o próprio 

legislador, como uma política legislativa, tem a faculdade de transferir certas matérias 

para serem reguladas em outra sede normativa. Não há que se falar em transferência de 

poderes legislativos. Assim, o autor questiona
473

:  

 

se este tem poder para revogar uma lei anterior, porque não o teria 

simplesmente para rebaixar o seu grau hierárquico? Por que teria de, direta e 

imediatamente revogá-la, deixando um vazio normativo até que fosse 

expedido o regulamento, ao invés de, ao degradar a sua hierarquia, deixar a 

revogação para um momento posterior, ao critério da Administração Pública, 

que tem maiores condições de acompanhar e avaliar a cambiante e complexa 

realidade econômica e social? 

 

Diogo Figueiredo Moreira Neto
474

 afirma que a deslegalização é uma 

decorrência do poder de disposição do Legislador, o que pode, por via legislativa, 

transferir um específico espaço decisório de matérias que lhe são constitucionalmente 

deferidas (sem cláusula de exclusividade) a certos órgãos e sob certos pressupostos. 

Nesse mesmo sentido, Aragão
475

 ensina que o poder de disposição é prerrogativa do 

Legislativo, o qual permite atribuir um espaço normativo ao Executivo de matérias 

afeitas ao Legislativo. Contudo, a atuação da Administração continua em caráter 

infralegal, sem poder, no entanto, haver a revogação das leis por regulamentos.  
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Ora, se a própria Constituição prevê matérias reservadas à lei, as quais não 

podem os regulamentos adentrar em seu conteúdo, poderíamos entender, em uma 

interpretação a contrário sensu, que as demais matérias, não reservadas à lei, não há 

impedimento em haver regulamentação por dispositivo infralegal. Conforme ensina 

Eros Grau, “se há um princípio de reserva de lei - ou seja, se há matérias que só podem 

ser tratadas pela lei - evidente que as excluídas podem ser tratadas por regulamentos”
476

. 

Além disso, a própria lei deslegalizante tem a função de autorizar a disciplina da 

matéria por regulamentos, e somente naquelas matérias que não contemplem reserva de 

lei
477

. 

O Supremo Tribunal Federal (STF), no Habeas Corpus 30.555, Rel. Min. 

Castro Nunes
478

, entendeu que o princípio da indelegabilidade (delegação normativa 

primária) não impede a delegação normativa secundária de certas matérias a órgãos do 

Executivo no que concerne a fatos e operações de natureza técnica. No Recurso 

Extraordinário nº 13.357, de Rel. do Min. Ribeira Costa, o STF entendeu que apesar de 

ser vedado ao Parlamento delegar a competência legislativa, é permitido a ele autorizar, 

via disposição legal, a Administração a “determinar fatos ou um estado de coisas de que 

dependa, nos termos que ela mesma estatui, a sua execução ou eficiência”. 

Ademais, procedendo a análise dessa linha de defesa em conjunto com o 

disposto no artigo 174 da CF
479

, entendemos que não há delegação de competência 

normativa primária na deslegalização, em virtude dessa norma ter conferido ao Estado a 

característica de agente normativo e regulador, devendo ser exercidas, na forma da lei, 

as funções a esses poderes conferidos. 

Nesse diapasão, urge concluir que aquele dispositivo indica, em termos gerais, 

a faculdade do Poder Executivo atuar como regulador de mercados, distribuindo-se tal 

competência também pelos entes administrativos descentralizados, posto que o Texto 

Máximo não impõe exclusividade em prol do chefe da Administração. E também: a lei 

que cria a agência reguladora deverá determinar o seu campo de atuação normativa, que 

deverá, logicamente, fazer parte do seu campo de atuação. 
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Quanto à argumentação de na deslegalização os regulamentos terem poder para 

revogar leis, entendemos não encontrar sustentação razoável. A revogação da lei 

anterior não acontece no momento da expedição do ato normativo da Administração. Há 

uma “revogação diferida no tempo”, em que a própria lei deslegalizadora revoga a lei 

anterior, mas utiliza-se do ato normativo da agência para escolher o momento mais 

adequado para a revogação
480

. Ou seja, a revogação da lei anterior é operada por outra 

lei, qual seja a lei deslegalizadora: as agências, dentro de suas atribuições técnicas, 

escolherão o melhor momento para tal “procedimento”. 

Seguindo essa linha de raciocínio, cabe colacionar o julgado do Supremo 

Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário, que admite a tese ora defendida: 

 

EMENTA: TRIBUTÁRIO. IPI. ART. 66 DA LEI N° 7450/85, QUE 

AUTORIZOU O MINISTRO DA FAZENDA A FIXAR PRAZO DE 

RECOLHIMENTO DO IPI, E PORTARIA N° 266/88/MF, PELA QUAL 

DITO PRAZO FOI FIXADO PELA MENCIONADA AUTORIDADE. 

ACÓRDÃO QUE TEVE OS REFERIDOS ATOS POR 

INCONSTITUCIONAIS. Elementos do tributo em apreço que, conquanto 

não submetido pela Constituição ao princípio da reserva legal, fora legalizado 

pela Lei n° 4502/64 e assim permaneceu até a edição da Lei. n° 7450/85, que, 

no art. 66, o deslegalizou, permitindo que sua fixação ou alteração se 

processasse por meio da legislação tributária (CTN, art. 160), expressão que 

compreende não apenas a lei, mas também os decretos e as normas 

complementares (CTN, art. 96). Orientação contrariada pelo acórdão 

recorrido. Recurso conhecido e provido
481

. (grifo nosso) 

 

Esse mesmo julgado (RExt n°140.669-1/PE), além da tese da deslegalização, 

admitiu, ainda que implicitamente, a tese da revogação diferida. Isso porque, apesar de 

existir o Decreto Lei n°326/67 fixando prazos específicos para o pagamento de IPI, o 

STF entendeu que este Decreto foi revogado pela Lei n°7450/86, mas que somente se 

operou após a edição da Portaria Ministerial n° 266/88. 

No julgamento do AC n°1.193 QO-MC/RJ
482

, o Supremo Tribunal Federal 

declarou constitucional o procedimento licitatório no âmbito da Petrobrás estabelecido 

por Decreto presidencial (Decreto n° 2475/98) após a Lei n°9478/97 remeter toda a 

matéria para esta via. Ou seja, foi admitida, mais uma vez, a possibilidade da 

deslegalização.  
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Quanto à argumentação de malferição ao princípio da legalidade, já 

demonstramos, no item anterior, que quase todos os regulamentos são, em maior ou 

menos escala, inovadores na ordem jurídica. E que o artigo 5º, inc. II, da CF/88 prevê 

uma reserva de norma, e não reserva de lei
483

 (ver item anterior). 

Contudo, releva destacar que parte da doutrina ainda tenta refutar a 

delegificação sustentando-se na decisão do Supremo Tribunal Federal
484

, na ADI 

n°1668 que decidiu, cautelarmente, dando interpretação conforme a Constituição, por 

rejeitar a possibilidade de Resolução da ANATEL derrogar, v. g., partes gerais da Lei de 

Licitações
485

 
486

. 

Há que se observar que a teoria de deslegalização tem como limite as matérias 

com reservas de lei. A necessidade de se observar o processo de licitação (art. 37, inciso 

XXI, da Carta Magna) obedece às condições estabelecidas na Constituição (“nos termos 

da lei”), ou seja, consiste em matéria de reserva legal (limite à deslegalização); além de 

compreender competência exclusiva
487

 de a União legislar sobre normas gerais de 

licitação (art. 22, XXVII, CF)
488

. 

Com relação aos limites à técnica da deslegalização, além da reserva de lei 

específica, Rafael Carvalho
489

 aponta, no ordenamento jurídico brasileiro, algumas 
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outras. São elas: matérias reservadas à lei complementar e matérias que devem ser 

instituídas em caráter geral. E ainda: a medida provisória deslegalizadora deve respeitar 

tanto os requisitos de relevância e urgências, quanto o processo constitucional de 

legitimação da sanção legislativa; não podendo, logicamente, deslegalizar aquelas 

matérias as quais ela é vedada (art. 62, I, II, III e IV, da CF) 

Por fim, destacamos, no esteio dessa situação fática e dentro do regime jurídico 

da produção de normas abstratas, segundo o qual o procedimento específico a ser 

adotado pela agência deve ser orientado pela natureza da questão regulada (técnica) e 

pela peculiaridade da situação, merece referência o princípio da adequação e o princípio 

da especialidade para justificar a impossibilidade de regulamentação dessas matérias 

pelo Legislativo. Quanto ao primeiro, as agências reguladoras devem adotar 

procedimentos compatíveis com a natureza da matéria regulada
490

. Todas as questões 

tratadas pelas agências constituem em questões técnicas e necessitam de agilidade; 

sendo, portanto, incompatível com a morosidade do Legislativo.  

No que concerne ao princípio da especialidade, a matéria a ser normatizada 

pela agência é de caráter técnico-científico. Assim, cabe ao procedimento de criação 

normativa identificar e apresentar, a partir de uma base científica, as soluções mais 

adequadas a ser sanada, visada ou guiada
491

. Temos que considerar, ainda, que no 

próprio conceito de regulação está inserida a necessidade de descentralização 

administrativa, principalmente de natureza técnica, caracterizando - como falamos 

acima - a própria finalidade das agências reguladoras
492

. 

 

 

4.4 CONCLUSÃO PARCIAL 
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As agências reguladoras são entes da Administração Pública indireta, com 

natureza jurídica de autarquia em regime especial, caracterizados por um grau reforçado 

de autonomia decisória, gerencial, orçamentária e financeira, investidas de poderes 

normativos e regulatórios, imunes às ingerências político-partidárias. Os seus diretores, 

escolhidos pelo Chefe do Executivo e sabatinado pelo Legislativo, possuem mandato 

fixo e não podem ser demitidos ad nutum. 

As agências exercem as denominadas funções neutrais do Estado. Estas são 

uma decorrência do Estado rede, pautada na ótica de uma administração mais 

consensual e flexível, com o objetivo de atender às complexidades de uma sociedade 

plural, em um Estado Democrático.  

As normas elaboradas pelas agências têm natureza jurídica de ato 

administrativo, mais especificamente regulamento executivo (ou regulamento 

autorizado), decorrente de uma delegação secundária (ou delegação imprópria), a partir 

do instituto da deslegalização. 
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CAPÍTULO 5 – A DEMOCRATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A 

REGULAÇÃO ECONÔMICA 

 

 

5.1 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO: DO 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE AO PRINCÍPIO DA JURIDICIDADE 

 

Em decorrência das barbáries ocorridas na Segunda Guerra Mundial e de a 

defesa dos seus principais acusados, no julgamento de Nuremberg, consistir na 

invocação do estrito cumprimento da lei e na obediência a ordens proferidas por 

superiores, a comunidade jurídica internacional passou a advogar a impossibilidade de 

se continuar a defender a ideia de um ordenamento jurídico fechado, ausente de valores 

éticos, no qual a legitimação das normas fosse auferida (reduzida) apenas em seu 

critério formal de criação (autolegitimação), tal como defendido no positivismo jurídico 

kelseniano
493

.  

Inicia-se, assim, um debate doutrinário sobre a superação das teorias 

positivistas
494

 e a ascensão das teorias pós-positivistas do direito
495

, com o objetivo de 

promover uma reaproximação entre o direito e a filosofia (esfera axiológica) perdida no 

âmbito do positivismo. 

Barroso ensina que o pós-positivismo consiste no ambiente filosófico do 

neoconstitucionalismo
496

. O pós-positivismo tem como essência a “evolução” das 

teorias positivistas, no qual defende a leitura do ordenamento jurídico não só em seu 
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aspecto formal, mas também no seu aspecto material, com a inserção da moral
497

 na 

interpretação jurídica, através, principalmente, da ascensão dos princípios à categoria de 

norma e ao reconhecimento dos direitos fundamentais como núcleo central do 

ordenamento
498

; o que ocasiona uma ampliação do princípio da legalidade e uma 

abertura do sistema ao ambiente/sociedade.  

Tais teorias (pós-positivistas) têm como principais mudanças de paradigmas o 

reconhecimento da força normativa à Constituição, a expansão da jurisdição 

constitucional e a elaboração das diferentes categorias da nova interpretação 

constitucional
499

 – esta é uma decorrência natural da primeira mudança
500

. No caso 

brasileiro, o renascimento do Direito Constitucional, a partir dessas novas concepções 

se deu com a Constituição Federal de 1988. 

No que concerne ao reconhecimento da força normativa da Constituição - antes 

do neoconstitucionalismo - a Carta Magna tanto na Europa quanto no Brasil, não tinha 

força de norma: sua função era apenas servir como um documento político a orientar as 

ações do Poder Público, sem ter, contudo, força para vincular as decisões no 

Judiciário
501

.  
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Quanto à expansão da jurisdição constitucional, antes de década de 1940 do 

século XX, de acordo com o modelo constitucional europeu, havia uma supremacia do 

Poder Legislativo diante dos demais poderes. Com o neoconstitucionalismo, a 

Constituição passa a ocupar o centro do sistema jurídico, cuja validade da norma 

decorre da análise constitucional, tanto em seu aspecto formal quanto material 

(constitucionalização dos direitos fundamentais
502

). 

Nesse diapasão, no novo constitucionalismo, a Constituição passa ao centro do 

sistema jurídico, um sistema aberto de regras e princípios
503

; dotada de aplicabilidade 

direta e imediata
504

. Dessa forma, ela é dotada de superlegalidade. Tal característica faz 

da Carta Magna o parâmetro de validade de todo o sistema
505

, o que demandou o 

controle de constitucionalidade e a criação de tribunais constitucionais
506

. 

Ademais, ela desempenha uma função de filtragem, a qual serve como 

paradigma de interpretação/aplicação de toda a ordem jurídica, de modo a realizar os 

valores nela empreendidos
507

. É a ascensão do princípio da juridicidade. Não cabe mais 

ao Estado apenas criar e aplicar a lei (manutenção da legalidade), senão procurar 

realizar os valores fundamentais da sociedade. A justiça não pode nem deve ser um 

monopólio do Estado, reduzida à lei abstrata e/ou deduzida apenas de um ordenamento 
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positivo fechado. Para alcançá-la, é necessário recorrer à sociedade, com abertura das 

dimensões ético-políticas da legitimidade e da licitude, para a percepção na 

realidade/caso concreto, sendo necessária uma permanente inspiração, renovação e 

transcendência
508

.  

O princípio da juridicidade pode ser traduzido na evolução do princípio da 

legalidade – a sua terceira evolução –; em que não se requer mais a adequação de 

determinado ato apenas à lei, mas sim a um campo bem maior, qual seja: o ordenamento 

jurídico como um todo sistêmico, imerso em um oceano de valores a guiar essa 

interpretação/aplicação do direito. Pelo princípio da juridicidade, deve haver a 

obediência ao ordenamento jurídico com forte carga axiológica, chamado de “bloco da 

legalidade” ou ainda de “legalidade constitucional”
509

.   

A abrangência do princípio da legalidade ocasiona, consequentemente, uma 

ampliação da validade da norma administrativa, que passa da legalidade formal para a 

juridicidade: o sujeito competente para exercer a função administrativa não está 

vinculado apenas à vontade e ao dispositivo legal, como também à vontade 

juridicamente positivada e aos valores do sistema, perceptíveis através da interpretação 

constitucional.  

O novo constitucionalismo surge não só como uma resposta aos anseios 

sociais, mas também como uma forma de buscar alterar essa mesma sociedade, o qual, 

através do ordenamento jurídico, irá atuar de forma cíclica e entrelaçado com a política 

e a sociedade para a evolução constante do mundo contemporâneo. O Estado, por sua 

vez, como expressão da sociedade e formalizado pelo Direito, passa a acompanhar, a ser 

o instrumento de realização e de busca desses novos objetivos. O centro dessas 

mudanças, o retorno da esfera axiológica ao sistema jurídico, pode ser traduzido, por um 

lado, na busca incessante pela concretização e proteção dos direitos fundamentais, 

reduzidos, em última escala, à dignidade da pessoa humana
510

.  
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Por outro lado, há uma democratização da sociedade, que passa a refletir 

diretamente no direito. O Estado deixa de ser o principal ator social para atuar 

juntamente e/ou subsidiariamente à sociedade, cuja ampliação e reconhecimento de um 

espaço público se faz necessário. A sociedade deixa a posição passiva da democracia, 

demonstrada apenas no pleito eleitoral, para buscar junto ao Estado à concretização dos 

serviços públicos e sociais e a participar, cada vez mais, da gestão da coisa pública, seja 

controlando, fiscalizando
511

 ou participando dos processos de decisão (democracia 

substantiva). Como consequência desse novo mundo, há um reconhecimento de uma 

“autonomia política da vontade coletiva como a autêntica geratriz de legitimidade”
512

. 

Nesse diapasão, Diogo de Figueiredo Moreira Neto
513

 entende como pilares 

democráticos do novo constitucionalismo os direitos fundamentais, a subsidiariedade, a 

participação e o conceito de Constituição como ordem de valores. A ascensão dos 

direitos fundamentais, inspirado nos valores da liberdade e da igualdade, foi 

fundamental para o reequilíbrio entre as relações do Estado e da sociedade; em que a 

“nova” Constituição redefine a estrutura jurídica dessa relação e a subsidiariedade atua 

na reorganização, em um processo contínuo de “desmonopolização” do poder e 

aplicando uma nova dinâmica ao princípio da separação do poder. O procedimento, com 

a abertura para a participação dos interessados nas decisões, passa a ser a “a nova e 

dinâmica forma de dar legitimação democrática imediata à ação administrativa”. 

Essa mudança de paradigma vem ditar as regras de um novo sistema-função da 

Administração Pública, sendo necessária a revisão e atualização de alguns dos seus 

principais dogmas, tal como: a) o surgimento do princípio da juridicidade, o qual supera 

a ideia de que a discricionariedade administrativa seria um espaço totalmente livre, 

praticamente sem controle, e a ideia de que a Administração está adstrita apenas à 

legalidade estrita. Essa derrocada (ou evolução) do princípio da legalidade é 

consequência de diversos fatores: a ideia de que a lei não é mais expressão da vontade 

geral e nem um baú onde se guardava a justiça; a crise do modelo da democracia 

representativa; a proliferação de agências reguladoras com competência técnica para 
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emitir decisões administrativas e elaborar regulamentos; e o aumento da complexidade 

das relações econômicas e sociais, o qual tornou o Poder Legislativo incapaz de 

acompanhar as nuances da sociedade; b) uma releitura do princípio da supremacia do 

interesse público sobre o privado, à luz do princípio da proporcionalidade; c) a mudança 

de uma Administração piramidal e imperial para uma Administração policêntrica e 

cidadã, voltadas para uma Administração pluralizada e dialógica.  

Nesse contexto, Floriano de Azevedo Marques Neto afirma que está superada a 

ideia de legalidade do ato administrativo a partir, apenas, de uma visão interna do 

sistema (autolegitimação)
514

. Esta visão “autista” do ato administrativo
515

 tem como 

elementos (I) o caráter unilateral da sua manifestação, (II) na sujeição ao rule of law, no 

qual o agente deve obedecer o estrito cumprimento do dever legal; e (III) no controle 

judicial restritivo aos aspectos formais, à relação entre o ato e os comandos legais 

autorizantes. Essa visão repercute diretamente nos atributos dos atos administrativos: 

legitimidade e veracidade presumidas, imperatividade, exigibilidade e 

Autoexecutoriedade
516

.  
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É necessário que haja uma comunicação do ato administrativo com o meio 

ambiente (visão externa ao sistema jurídico
517

), cultural, social e econômico, em que 

seja levada em consideração, para a sua formação, a participação dos usuários, a 

ponderação dos interesses públicos envolvidos e o respeito aos direitos fundamentais 

(heterolegitimação). Assim, são vetores dessa transformação: I) a processualidade 

administrativa, em que o processo administrativo passa a ser, com a Constituição 

Federal de 1988, em seu art. 5º, LV, um direito fundamental do interessado; e terá como 

consequência: a) o dever de a administração observar e levar em consideração todas as 

posições e contraposições do conflito; b) o dever de a administração realizar um juízo 

de valor sobre todas as alternativas, ponderando os impactos e fundamentando a melhor 

escolha (juízo de ponderação); e c) impossibilidade de manter a unilateralidade como 

pressuposto da prática do ato administrativo. Evolui-se para a “unilateralidade 

reflexiva”, no qual se perde o viés autoritário do exercício do poder da autoridade.; II) a 

introdução da consensualidade: supera-se a natureza autoritária para buscar uma 

consensualidade entre os envolvidos – sempre que possível. Assim, qualifica-se a 

decisão e facilita a sua absorção pelo sistema social e judicial; III) Amplia-se o controle 

da Administração Pública, no qual terão papel fundamental o princípio da motivação e 

publicidade e a teoria dos motivos determinantes
518

. 

Todo esse novo ambiente envolto ao Direito Administrativo (“democratização 

da Administração”
519

), com o cerne nos direitos fundamentais, com o núcleo na 

dignidade humana, ocasiona a relativização do interesse público sobre o privado
520

. Não 

                                                 
517

 O que o autor aborda no texto como a legalidade externa consiste aqui, na defesa desse trabalho, como 

legitimidade.  
518

 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A superação do ato administrativo autista. In: MEDAUAR, 

Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein. Os caminhos do ato administrativo. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2012. p. 103/112.  
519

 Conforme leciona Herbert Schambech, “os princípios da democracia não somente influenciaram na 

estruturação da administração, mas vincularam ainda mais a administração ao direito”. A evolução do 

direito administrativo na Áustria. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, Outubro/dezembro, 

Vol. 74, Rio de Janeiro, 1963. p. 58. Di Pietro afirma que dentre as medidas exigidas em virtude da 

“democratização da administração” estão: a) substituição das estruturas hierárquico-autoritárias por 

formas de deliberação colegial; b)  transparência ou publicidade do processo administrativo; c) gestão 

participada, ou seja, participação dos administrados através de organizações populares de base e de outras 

formas de representação na gestão da administração pública. Participação da comunidade em órgãos da 

administração pública. Revista de Direito Sanitário, vol. 1, n. 1, novembro de 2000. p. 39/40. 
520

 Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que este princípio, juntamente com a indisponibilidade do 

interesse público, são a base de todo o Direito Administrativo, o qual todos os outros princípios e regras 

do regime jurídico administrativo decorrem deles. Curso de Direito Administrativo. 25ª Ed., 2 ª 

tiragem. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 69 e ss.  
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há mais a ideia absoluta do interesse público sobre valer, ser supremo, sobre o interesse 

privado. Relativiza-se esse princípio
521

. 

Apesar de ser inegável a indeterminação do conceito de interesse público, 

entendemos que eles estarão delimitados na Constituição, no qual a lei e os atos 

administrativos irão esgotá-los, a partir do espaço deixado pela norma de hierarquia 

superior. Ou seja, a compreensão do interesse público é analisada a partir das estruturas 

lógico-jurídicas do Estado, cujo núcleo consiste nos direitos fundamentais com a 

diretriz de concretizar os objetivos constitucionais previstos no art. 3º. A partir disso, 

não podemos entender o interesse público apenas como decorrente dos interesses 

coletivos, mas como uma decorrência dos direitos fundamentais – em todas as suas 

dimensões –, no qual o interprete/aplicador do direito, competente para tanto, irá 

delimitar o seu espaço, até a sua concretização
522

. Ou seja, em face da ampla gama de 

direitos fundamentais previsto no nosso sistema, a sua definição só poderá ser auferível 

no caso concreto, a partir da interpretação e dos limites desse mesmo ordenamento. Os 

direitos fundamentais, ao mesmo tempo em que atuam com foco na concretização dos 

interesses publicísticos, servem de paradigma interpretativo e esboço da pintura e dos 

limites do quadro normativo da ação administrativa.  

Dessa forma, não se pode mais falar em o interesse público ser supremo aos 

demais (de forma absoluta): por um lado, como o interesse público está vinculado aos 

objetivos constitucionais (art. 3º da CF/88) e à concretização dos direitos fundamentais 

– os quais possuem 3 (três) dimensões –, houve uma multiplicação daqueles interesses, 

                                                 
521

 Ver ÁVILA, Humberto. Repensando o “Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o 

Particular”. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, v. I, nº. 7, 

outubro, 2001. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 26 de abril de 2013.; 

FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. A constitucionalização do direito administrativo e as políticas 

públicas. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de 

Direito Público, nº 19, setembro, outubro, novembro, 2009. Disponível na internet: 

Http://www.direitodoestado.com.br/revistaRERE-19-setembro-2009-regina_nery.pdf. Acesso em 27 de 

abril de 2013.  
522

 Conforme Gustavo Binenbojm, “Assim, salvo onde o constituinte foi explícito ao estabelecer regras 

específicas de prevalência, a identificação do interesse que deverá prevalecer há de ser feita mediante 

uma ponderação proporcional dos interesses em conflito, conforme as circunstâncias do caso concreto, a 

partir de parâmetros substantivos erigidos pela própria Constituição. Daí se dizer que o Estado 

democrático de direito é um Estado de ponderação (…). O que se chamará interesse público é o resultado 

final desse jogo de ponderações [entre interesses gerais e individuais. (...) Assim, sempre que a própria 

Constituição ou a lei (…) não houverem esgotado os juízos possíveis de ponderação entre interesses 

públicos e privados, caberá à Administração lançar mão da ponderação de todos os interesses e atores 

envolvidos na questão, buscando a sua máxima realização. (…) a Administração Pública deve buscar 

utilizar-se da ponderação […] para superar as regras estáticas de preferência atuando (…) com vistas à 

formulação de standards de decisão “[...] Como resultado de um tal raciocínio de ponderação, tem-se 

aquilo que se poderia chamar de melhor interesse público, ou seja, o fim legítimo que orienta a atuação da 

Administração”. Uma Teoria de Direito Administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. 2 ª Ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 86/106.  

http://www.direitodoestado.com.br/revistaRERE-19-setembro-2009-regina_nery.pdf


143 

 

o que leva ao poder público ter a necessidade de conhecer todos os interesses em jogo 

para definir o interesse público da situação concreta. Por outro lado, é perfeitamente 

possível esses interesses públicos serem o próprio interesse privado na situação 

específica.  

A juridicidade confere um quadro normativo a ser afunilado na situação 

concreta pelo ato administrativo, cuja discricionariedade administrativa atuará dentro 

dos limites legais, ponderando o esboço desse quadro normativo. O princípio (postulado 

normativo)
523

 da proporcionalidade/razoabilidade é corolário desse novo Direito 

Administrativo, da relativização da supremacia do interesse público, com a função de 

reduzir a discricionariedade administrativa
524

, evitando que esta sirva como instrumento 

de arbitrariedade disfarçado de legalidade.  

O princípio da proporcionalidade/razoabilidade
525

, tal como consagrado pela 

Constituição Alemã de 1949, a Constituição de Bonn, tem por objetivo proteger o 

núcleo essencial dos direitos fundamentais através de três subprincípios: necessidade, 

adequação e proporcionalidade em sentido estrito. A ideia desse princípio consiste na 

relação entre meio e fim: se o meio utilizado pelo poder público é o mais adequado e o 

menos oneroso aos particulares para atender a finalidade pretendida pela Administração.  

O princípio da adequação revela-se na utilização da medida adequada, idônea 

para atingir o fim pretendido (conformidade com os fins); se é possível atender 

determinada finalidade com o meio escolhido. Enquanto o princípio da necessidade 
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 Humberto Ávila entende a proporcionalidade como um postulado normativo, o qual é uma  condição 

de conhecimento do ordenamento jurídico. Para Ávila, para se conhecer uma norma é imprescindível 

conhecer a sua pré-compreensão (pelo sujeito cognoscente) definida como as diversas expectativas 

possíveis na situação concreta, e a hipótese (postulado da reflexão). Esse papel é desempenhado pela 

proporcionalidade ao ponderar as diversas expectativas em jogo, mas para isso é necessário conhecer 

quais as expectativas. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9º 

edição. São Paulo: Malheiros, 2009. 
524

 Sobre o princípio da proporcionalidade, ver o meu artigo O princípio da proporcionalidade como 

limite à discricionariedade administrativa. Revista Jurídica Eletrônica. Nº 6, Ano XII, 1 de julho de 

2009, Disponível no site Http://www.ambito-juridico.com.br, no dia 10 de  março de 2013. E BARROS, 

Suzana de Toledo. O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis 

Restritivas de Direitos Fundamentais. 2ed. Brasília: Brasilia Jurídica, 2000. 
27

 O princípio da proporcionalidade ou proibição dos excessos (Ubermass), como construção da 

dogmática dos franceses e alemães, corresponde ao princípio da razoabilidade dos norte-americanos. O 

princípio da proporcionalidade, como é adotado na doutrina e jurisprudência moderna pátria, surgiu com 

as teorias de limitação do poder de polícia no Direito Administrativo francês, posteriormente transportado 

e recepcionado pelo Direito Constitucional alemão. Esse princípio teve início com a passagem do Estado 

de Polícia para o Estado de Direito, momento em que se passa a controlar o poder de coação do monarca, 

denominado de “poder de polícia”, ilimitado quanto aos fins que poderia perseguir e quanto aos meios 

que poderia empregar; com o objetivo de garantir à liberdade individual em face de interesses da 

administração. 

http://www.ambito-juridico.com.br/
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caracteriza-se na ideia de a medida restritiva do direito fundamental, adotada para 

atender o fim proposto deva ser a menos lesiva
526

.  

Quanto ao princípio da proporcionalidade em sentido estrito (princípio da justa 

medida), realça a ideia de equilíbrio entre valores e bens. Canotilho
527

 afirma que uma 

determinada medida restritiva, embora adequada e necessária, pode ser considerada 

excessiva ou desajustada quando restringir direitos, liberdades e garantias não 

necessárias para alcançar os resultados obtidos. A diferença entre o princípio da 

necessidade e o da proporcionalidade em sentido estrito encontra-se em o primeiro ser 

delimitado por uma relação de possibilidades fática, enquanto o segundo é delimitado 

por possibilidades jurídicas
528

.  

No Direito português, Canotilho
529

 ensina que o princípio da proporcionalidade 

em sentido amplo, também conhecido como princípio da proibição do excesso, foi 

elevado a categoria dos princípios constitucionais, disposto nos arts. 18°/2, 19°/4, 265° 

e 266°/2 da Constituição portuguesa. Ou seja, o doutrinador português adotou a corrente 

alemã na subdivisão do princípio ora em comento.  

Já no Direito Francês, a aplicação do princípio da razoabilidade entre meios e 

fins seria um dos aspectos do princípio da proporcionalidade. Naquele ordenamento 

jurídico o poder judicial possui amplos poderes de revisão dos atos discricionários
530

, 

inclusive sobre os elementos de fato do ato administrativo, em três graus diferentes: 

controle da materialidade dos fatos, controle sobre a qualificação dos fatos e controle 

sobre a adequação da decisão aos fatos; esse último apenas nas medidas restritivas da 

liberdade pública. 

No Direito americano, apesar do princípio em comento ter surgido como 

decorrência do duo process of law, o mesmo evoluiu para adquirir um sentido 

substancial, vinculando-se ao princípio da igualdade, constituindo-se como fundamento 
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 Para Canotilho “uma medida será então exigível ou necessária quando não for possível escolher outro 

meio igualmente eficaz, mas menos <<coactivo>>, relativamente aos direitos restringidos.”. Direito 

Constitucional. 6ed. Coimbra: Almedina, 1995. p. 617. 
527

 Direito Constitucional. 6ed. Coimbra: Almedina, 1995. p. 617. 
528

 BARROS, Suzana de Toledo. O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de 

Constitucionalidade das Leis Restritivas de Direitos Fundamentais. 2ed. Brasília: Brasilia Jurídica, 

2000. p. 145.  
529

 Direito Constitucional. 6ed. Coimbra: Almedina, 1995. p. 617. 
530

 Na visão de Maria Sylvia Zanella di Pietro, “a jurisdição administrativa francesa desempenha papel 

fundamental no que diz respeito à criação do direito e, à medida que o faz, diminui o campo da 

discricionariedade e aumenta o da vinculação”. Direito Administrativo. 21ª Ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

p. 183. 
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para a análise dos atos da administração pública, seja aquele emanado do poder 

legislativo ou do poder executivo. 

De toda a forma, o princípio da proporcionalidade tem como fundamental 

importância reduzir a discricionariedade e aumentar a vinculação, o que consistiria em 

uma espécie de garantia dos direitos fundamentais contra a atuação estatal com 

restrições desnecessárias ou abusivas (limite material
531

) – tão importante em um Estado 

de Direito – e, por conseguinte, relativizaria o princípio da supremacia do interesse 

público sobre o privado.  Ou seja, a proporcionalidade corresponde aos limites externos 

da discricionariedade
532

, isto é, da liberdade de decisão do aplicador-concretizador
533

 

desses direitos.  

Apesar de esse princípio não estar expresso na Constituição Federal brasileira, 

ele é o complemento do princípio da reserva legal formal, cuja junção transmudaria este 

no princípio da reserva legal substantiva/proporcional, sendo este decorrência da própria 

natureza constitucional, com base no Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, da 

CF/88) e no princípio do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, CF/88). Apesar da 

omissão constitucional, a Lei nº 9.784/99 faz a sua previsão em seu artigo 2º, parágrafo 

único, inc. VI, quando dispõe como critério do processo administrativo a ser observado 

“adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções 

em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse 

público”; determina observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 

administrados (inc. VIII); e adoção de formas simples, suficientes para propiciar 

adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados (inc. IX); 

estando previsto também no art 29, §2°, dessa mesma Lei, ao dispor: “os atos de 

instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos 

oneroso para estes”. E ainda: A EC 45/04 incorporou no rol dos direitos fundamentais 

do art. 5° da Carta Substancial a previsão da razoável duração do processo. 

 A Lei da Ação Popular, Lei n° 4.717, de 29 de junho de 1965, considera 

inexistente o motivo e nulo o ato administrativo, quando a matéria de fato ou de direito 

em que se fundamenta o pedido é materialmente inexistente ou juridicamente 

                                                 
531

 A Constituição Federal de 1988 colocou a dignidade da pessoa humana e, consequentemente, os 

direitos fundamentais como elemento central do sistema jurídico. BARCELLOS, Ana Paula. Alguns 

parâmetros normativos para a ponderação constitucional. In: A nova interpretação constitucional: 

Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Org: Luís Roberto Barroso. São Paulo: 

Renovar, 2008. p. 109. 
532

 DIMOULIS, Dimitri; e MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 2° ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 153. 
533

 A aplicação-concretização dos direitos fundamentais é uma forma de interpretar a constituição.  
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inadequada ao resultado obtido; fazendo, ambas, alusão ao princípio da 

proporcionalidade. 

Dessa forma, caso a Administração haja de forma abusiva ou restritiva a 

direitos fundamentos, no momento em que cabe adotar alguma outra medida menos 

invasiva àqueles direitos, esse ato da administração será eivado de ilegalidade, por ferir 

o princípio do devido processo legal substantivo, na medida em que fere o princípio da 

proporcionalidade.  

 

 

5.2 A DESCENTRALIZAÇÃO E A FRAGMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DO 

ESTADO E A ABERTURA DEMOCRÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

Após a Segunda Guerra Mundial, há uma redefinição do tamanho e função do 

Estado e - consequentemente - há uma redefinição das funções e tamanho da própria 

Administração Pública. Com o aprimoramento do Estado Social e - principalmente após 

a implantação dos regimes democráticos, em virtude de o Estado ter assumido a 

prestação dos direitos sociais e a garantia do bem-estar - há uma intensificação da 

descentralização e fragmentação administrativa do Estado, com a criação de diversas 

pessoas jurídicas de Direito Público e a multiplicação de departamentos e Ministérios, o 

que gerou uma ampliação e redefinição das funções estatais. 

Conforme ensina Daniela Bandeira de Freitas
534

, essa descentralização e 

fragmentação administrativa consiste, por um lado, na fragmentação dos órgãos 

político-administrativos do Estado e, de outro, na própria fragmentação dos poderes de 

decisão político-administrativos do Estado
535

. A descentralização estatal ocorre tanto em 

seu sentido político quanto administrativo com o objetivo de corresponder aos anseios 

da sociedade, nessa última metade do século XX, o Estado Social, o que ocasionou um 

aumento do tamanho estatal e da sua complexidade. Assim, há uma busca pela 

eficiência na prestação das funções assumidas pelo Estado, qual seja a garantia na 

prestação dos direitos sociais de 2º dimensão, e aproximar o ente público do cidadão e 

dos problemas locais. Com isso, há uma divisão do poder político em entidades 
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 A Fragmentação Administrativa do Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 22.  
535

 Segundo Bandeira de Freitas, “Este novo Estado democrático enseja a divisão dos poderes políticos de 

forma a propiciar a participação política dos seus cidadãos como meio à implementação da democracia. 

Observa-se o alargamento das funções do Estado, sob os fundamentos da justiça social, e o Estado 

assume o papel de garantidor da concretização do bem-estar, cujo aparelho direto de sua Administração 

Pública não era mais capaz de suportar. O Estado passa, assim, ao papel de interventor e prestador de 

serviços e dá ensejo ao surgimento de diversos centros de decisão político-administrativa, bem como de 

novas formas de organização pública ou público-privadas”. A Fragmentação Administrativa do 

Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 65. 
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territoriais e, por conseguinte, a divisão do poder político-administrativo e a necessidade 

de participação política dessas entidades locais.  

No enfoque administrativo, a administração pública concentrada e centralizada, 

típica do Estado Liberal
536

, dá lugar a uma administração desconcentrada e 

descentralizada do Estado Social – é a “fuga da Administração direta e central”
537

 – com 

o objetivo de garantir o bem-estar social e a função de executora de políticas públicas e 

prestadora de serviços públicos – posição ativa na sociedade.  

No Estado Regulador, há uma acentuação desse movimento de 

descentralização e fragmentação do Estado
538

: se antes se passou de um Estado 

centralizado e concentrado para um ente descentralizado e desconcentrado, agora este 

ente político se fragmenta, divide-se, multiplica-se, e passa aos particulares algumas de 

suas responsabilidades e funções, seja através da prestação de atividades econômicas 

seja através da prestação dos serviços públicos. E agora o poder público abandona a 

pura direção política da regulação/intervenção econômica para atuar com direção 

técnica através de entes descentralizados, as agências reguladoras, as quais fiscalizam, 

controlam, incentivam e direcionam os particulares a buscarem não apenas interesses 

pessoais, mas também a concretização de interesses públicos, ampliados – em relação 
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 Conforme Daniela Bandeira de Freitas, “O Estado liberal, portanto, manteve uma concepção de defesa 

da centralização político-administrativa, como resquício do antigo regime que sobrevive à Revolução 

Francesa. Isto porque a própria ideia de Constituição escrita, a manutenção na maioria dos países da 

Europa ocidental do regime de governo monárquico e a construção do pensamento liberal da 

preponderância da soberania popular através da representação da vontade do povo pelo parlamento não 

alterou o cenário de concentração pelo Estado central dos poderes de decisão política, caracterizados por 

um único órgão legislativo, o Parlamento, e por um Poder Executivo unitário. (...) O Estado liberal, 

portanto, apesar de uma organização administrativa centralizada ao nível de sua Administração direta e 

territorial, comportou um modelo de gestão administrativa paralelo, fundada em técnicas de parceria com 

o setor privado, em verdadeira divisão ou fragmentação de suas atividades. Esta administração ´paralela´ 

podia ser traduzida: 1. Pelas concessões de serviços públicos, de domínio e obras públicas; 2. e pelas 

companhias coloniais de exploração de domínio ultramarino. A associação com o setor privado 

manifestou-se sob a ótica de um Estado mínimo e possibilitou a prossecução de tarefas por eles 

assumidas, segundo a lógica de um Estado fiscalizador”, A Fragmentação Administrativa do Estado. 

Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 55/59. Sérgio Guerra afirma que o modelo administrativo do Estado 

liberal pauta-se no modelo legal-racional estruturado por Max Weber, no qual tem em seu bojo a 

subordinação hierárquica aos interesses governamentais, dentro de uma administração burocrática, 

hierárquica e centralizada. Agências Reguladoras: da organização administrativa piramidal à 

governança em rede. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p. 58.   
537

 A Fragmentação Administrativa do Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 60.  
538

 Conforme Daniela Bandeira de Freitas, a diferença é que a descentralização no modelo clássico não 

envolvia “o seu aspecto material de descentralização democrática”. A autora ainda afirma que só pode 

haver participação se o princípio da descentralização e da autonomia administrativa for colocado em 

pauta. A fragmentação administrativa do Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 113. Para a autora, 

“à medida, portanto, que o modelo administrativo do Estado fragmenta-se no âmbito de suas decisões e 

no seu âmbito territorial e institucional, devido à imposição de um princípio constitucional de 

autonomização das decisões e da sua própria estrutura, surge, a par deste processo de ´pulverização´ do 

centro administrativo, uma nova forma de representação deste modelo plural, consubstanciado na 

participação do cidadão local na gestão de assuntos administrativos que lhe digam respeito. p. 114.  
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do Estado Social – em virtude do surgimento da 3º dimensão dos direitos 

fundamentais
539

.  

A mudança de um Estado paternalista para um ente político, com atuação de 

fiscalizar e controlar as atividades delegadas à sociedade civil, consiste na razão 

fundamental para uma acentuada fragmentação da administração pública, observável 

sob três aspectos distintos: a) “a fragmentação administrativa orgânico-funcional”, a 

qual consiste na própria descentralização política/administrativa do Estado; na 

“transferência de tarefas do Estado central e de sua Administração Pública central para 

pessoas jurídicas ou órgãos, territoriais ou institucionais descentralizados”; b) 

“fragmentação das atividades econômicas e de prestação de serviços da Administração 

Pública do Estado”, consiste nas atividades de interesse público ser desempenhadas por 

pessoas jurídicas de direito privado; c) na “fragmentação do sistema jurídico”, a qual 

decorre da ampliação das vinculações jurídico-administrativas, em virtude da extensão 

do conceito clássico de legalidade (a Administração não se vincula apenas à legalidade 

central), em face: I) “pulverização de decisões administrativas”, ou seja, em uma 

sociedade cada vez mais pluralista e diversificada, diversos órgãos e/ou pessoas 

jurídicas “recebem” legitimidade democrática para emanar decisões administrativas; e 

II) “adoção cada vez maior de meios jurídico-privados de atuação pela Administração 

Pública”, tais como contratos administrativos, os conceitos de gerencialismo e as 

parcerias público-privada, o que, segundo Daniela Bandeira, transforma a 

Administração Pública em uma Administração gerencial
540

. 

Daniela Bandeira de Freitas
541

 afirma que esse nova fragmentação estatal 

ocorre em virtude de duas vertentes, tanto pela busca da eficiência e quanto pela 

democratização estatal. A eficiência é encontrada na prestação de serviços de forma 

igual, proporcional e contínua a todos os cidadãos, os quais lhes seriam oportunizados a 

autogestão desses serviços e a participação nas decisões administrativas.  
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 Dinorá Adelaide Musetti Grotti aponta como princípios básicos dessa redefinição da Administração 

Pública a desburocratização, “com a finalidade de dinamizar e simplificar o funcionamento da 

Administração, descentralização, transparência, accountability, ética, profissionalismo, competitividade e 

enfoque no cidadão”. As Agências Reguladoras. Revista Eletrônica de Direito Administrativo 

Econômico, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, nº 6, mai/jun/jul de 2006. Disponível na 

internet: Http://www.direitodoestado.com.br. Acesso em 07 de janeiro de 2013. p. 2. 
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 A Fragmentação Administrativa do Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 91/92. 
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 A Fragmentação Administrativa do Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 62.  
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Diogo de Figueiredo Moreira neto
542

 também coloca a eficiência como uma 

ideia-força do modelo estatal contemporâneo, surgido após as mudanças econômicas 

ocorridas no pós-guerra. No entanto, essa eficiência apesar de ser vista, a priori, sob o 

aspecto econômico, deve ser subsidiada por uma eficiência política, a eficiência na 

atuação estatal; uma eficiência social, na busca da universalização e melhoria da 

qualidade dos serviços e bens, públicos e privados; eficiência administrativa, perceptível 

na qualidade da execução de políticas públicas. Essas eficiências só são alcançáveis 

através de uma sociedade solidarizada através da democracia.  

Em busca dessa eficiência, o Estado percebeu-se lento demais e sem o 

conhecimento necessário para acompanhar o progresso e complexidade social. A 

“eficiência” - entendida em sentido amplo, conforme as vertentes apresentadas por 

Diogo de Figueiredo - será o corolário da mudança estatal, encontrada, principalmente, 

na ampliação das funções do Executivo, visto como o poder mais apto a acompanhar a 

rapidez e complexidade das relações sociais e econômicas.  

Sérgio Guerra
543

, ao mencionar Enrique Saraiva, afirma que se deve encontrar 

modelos administrativos que envolvam ações e projetos que contenham: a) técnicas e 

instrumentos capazes de acompanhar as transformações ocorridas na sociedade e na 

economia em face do contexto nacional e internacional globalizante; b) a exigência pela 

qualificação dos serviços e atividades públicas; c) propiciar formas mais ágeis de 

interação entre o Estado e a sociedade, através das tecnologias de informação e 

comunicação; d) fortalecer as decisões nos diversos níveis de governo, principalmente o 

municipal, através da exigência da descentralização política e econômica; e) a melhora 

dos sistemas regulatórios com o objetivo de propiciar a cooperação entre os setores 

público e privado; f) estabelecer formas de acesso aos cidadãos à decisão, à 

implementação e ao controle, assegurando a participação e a transparência; g) fortalecer 

a cooperação entre o Estado e as organizações da sociedade civil.  

Essa relação entre a democracia social e a eficiência deve encontrar seu 

equilíbrio, nesses novos espaços de atuação administrativa, cujos objetivos traçados 

devem estar vinculados aos dispositivos constitucionais
544

. Isso quer dizer também que 
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a nova vertente assumida pelo Estado contemporâneo, o paradigma regulador, deve 

inserir na sua sistemática os novos conceitos-chave da dogmática juspublicística 

democrática: flexibilidade, eficiência, publicidade, responsabilidade, transparência e 

socialidade
545

. Conforme ensina Daniela
546

 

 

através do processo de democratização do Estado, a fragmentação 

administrativa vem acompanhada de uma transferência de poderes de 

decisão político-administrativos ou, tão somente, administrativos, garantidos 

por um conjunto de normas e princípios previstos pela própria Constituição. 

Desta forma, a Constituição passa a garantir espaços de fragmentação 

decisória e administrativa, como um dos pressupostos do próprio processo 

de abertura democrática. A previsão constitucional deste processo 

fragmentário da Administração Pública vem acompanhado da previsão de 

maior competência decisória dos órgãos e das pessoas jurídicas/coletivas e 

também de uma maior participação da sociedade civil local, seja através de 

consultas à própria população, seja através de parcerias entre o poder 

público e a iniciativa privada, na busca por uma melhor prestação de 

serviços. (grifo nosso) 

 

Essa nova conjuntura do Estado brasileiro, promovida pelo novo 

constitucionalismo, coloca a Administração Pública imiscuída nos seguintes princípios: 

a) Pluralismo, com a criação de diversos centros de decisão administrativa, sob a tutela 

da juridicidade; b) socialidade, vista no dever de concretização do bem-estar coletivo e 

individual, tendo o princípio da dignidade da pessoa humana como núcleo central do 

sistema; e c) democracia, agora também perceptível no âmbito da Administração 

Pública, consubstanciada: I) “na participação (objetiva e subjetiva) dos cidadãos no 

processo de decisões administrativas”; II) na legitimidade e validade das decisões e 

escolhas do administrador ao bloco de legalidade (juridicidade); III) na 

“procedimentalização dos processos decisórios”, o que implica uma administração mais 

voltada aos princípios da publicidade e da participação
547

. 

Bandeira de Freitas
548

 afirma ainda que esses princípios políticos-

administrativos têm base no: a) pluralismo organizacional, decorrente de um pluralismo 

político, o qual a nossa Constituição democrática prevê como fundamento da República 

Federativa do Brasil; b) “reconhecimento da autonomia como valor e princípio 

constitucional”, perceptível na autoadministração e autogoverno; c) “reconhecimento da 

participação dos cidadãos nas decisões administrativas que lhes digam respeito também 
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como princípio constitucional”; d) “em uma maior legitimidade funcional e decisória da 

Administração Pública”, em virtude da ampliação da passagem de uma legalidade 

formal para a juridicidade, formada por regras e princípios constitucionais; d) na 

superação do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. 

A ideia do pluralismo surgiu da decadência do sistema jurídico monista, cuja 

decorrência recorre ao Estado moderno e está pautado no Estado como fonte única 

(monopólio) da criação normativa. Nas sociedades contemporâneas, o Estado abre o 

sistema jurídico ao espaço público para a atuação dos diversos atores sociais
549

.  

Há a superação da autolegitimação do sistema jurídico, o qual era pautado pelo 

sistema legal-racional, que prezava pela legitimação formal do direito, de acordo com o 

seu processo de criação, ausente da esfera externa ao seu domínio, para uma 

heterolegitimação, cujo fundamento racional é buscado tanto na esfera pública quanto 

pelas informações perpassadas pelos diversos sistemas sociais autônomos.  

No pluralismo, o Estado aceita outras fontes do direito, em diversos níveis, 

assim como delega suas competências regulatórias, ciente das suas limitações. Por outro 

lado, Chevallier afirma que o direito monológico da modernidade, com base em um 

modelo hierárquico e piramidal, é precedido por um direito dialógico, repousando na 

“transitividade” e com base horizontal, em forma de rede
550

.  

No entanto, essa mudança de modelo deve decorrer da vontade estatal em 

atribuir competência (procedimento de concordância) às entidades autônomas para atuar 

aberta à sociedade, mas sob o seu controle. Isso serviria como uma forma de o Estado 

manter a posição central e garantir a coesão social perante os efeitos desestruturantes da 

globalização
551

.   

Há uma tendência no mundo contemporâneo da ação estatal menos agressiva, 

coercitiva e repressiva em troca da adoção de estímulos à obtenção dos resultados 

pretendidos. O direito moderno, visto como uma ordem de coerção
552

 em um sistema 

piramidal, no qual o Estado é sede de toda a juridicidade, dá lugar a um sistema 

caracterizado por ser um direito entrelaçado e em rede, sob diversas fontes, em que há 
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uma interação estatal com os diversos atores sociais, sendo imprescindível um sistema 

aberto, plural e flexível
553

. 

A democracia pluralista
554

 e participativa pressupõe a abertura democrática da 

Administração Pública, que tem como fundamento a rejeição aos modelos clássicos e 

centralizados, assim como do modelo do Estado Social, ineficiente na prestação e 

universalização dos serviços públicos. Assim, ocorre – amplia-se – a descentralização e 

fragmentação administrativa com uma progressiva abertura democrática. No entanto, 

essa vertente, pelos paradigmas “modernos” dos sistemas político e jurídico, sofre um 

déficit de legitimidade e, por isso, a um só tempo, concede à sociedade a possibilidade 

de prestar serviços públicos e atuar na atividade econômica, mas, por outro lado, se abre 

a essa mesma sociedade para que ela participe dos processos de decisão política e/ou 

administrativa. Isso pressupõe e acarreta uma maior responsabilidade da sociedade não 

só na prestação e atuação na atividade econômica (sentido amplo) como também na 

própria gestão democrática da “coisa pública” (res publica).  

Poderíamos dizer que há uma descentralização e fragmentação do Estado no 

sentido de acompanhar a pluralidade e complexidade cada vez mais acentuada na 

sociedade. Entretanto, essa busca para acompanhar a sociedade, a estar mais perto do 

cidadão – tal como este ocorreu na época do Estado Social -, acarreta uma crise de 

legitimidade, normalmente observável pelo paradigma estatal superado.  

Da mesma forma que o ente político necessita evoluir para acompanhar o 

desenvolvimento, pluralidade e complexidade social; a legitimidade e o conceito de 

democracia evoluem para acompanhar essa mesma sociedade: se no Estado Social 

buscou estar mais próximo ao cidadão, no modelo Regulador aproxima-se ainda mais 

do cidadão/sociedade, só que agora com a convocação destes a atuar no lugar do próprio 

Estado ou com a ajuda na consecução do interesse público, sob a fiscalização e 

direcionamento estatal.  
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Nesse sentido, Estado democrático contemporâneo é fundado sob os 

pressupostos da Administração Pública dialógica, sob um direito flexível, a 

Administração Pública participativa e a legitimação pelo procedimento democrático da 

função administrativa. E sem abandonar os direitos alcançados no Estado de bem-estar, 

acrescenta ao ente político o pluralismo dos poderes políticos e administrativos e, por 

conseguinte, um pluralismo na organização da Administração Pública e a divisão 

político-territorial do Estado. 

A ascensão da democracia substantiva através da participação da sociedade 

civil na Administração Pública, seja por meio da prestação da atividade econômica 

(sentido amplo) seja pela participação nos processos políticos de decisão, representa 

uma das principais transformações da Administração Pública no final do século XX e 

acarreta a sua responsabilização pública. Essa nova Administração, aberta à sociedade, 

supera a legalidade estrita e segue em busca de uma nova ordem de valores, 

provenientes da ordem constitucional.  

 

 

5.2.1 A Administração Participativa 

 

Em virtude do fracasso dos modelos anteriores, decorrente da crescente 

exclusão econômica e/ou social de parcela da população, da crise da democracia 

representativa
555

 e do crescente índice de corrupção e atuação com fins privados dos 

agentes públicos, a prevalência da Administração fechada, burocrática, centralizada e 

hierárquica, conduzido pelo exercício – muitas vezes cego - da imperatividade, dá lugar 

à nova Administração Pública. Esse novo modelo busca adequar essas inquietações com 

a sociedade do mundo contemporâneo, cada vez mais plural e complexa, com o objetivo 

de aproximar do Estado do cidadão/sociedade, abrir a gestão pública a estes e torná-la 

mais eficiente. 

 Esses objetivos só são possíveis em decorrência da nova concepção de gestão 

pública, privilegiadora da abertura democrática, com o direito mais flexível, eficiente e 
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orientado pelo consenso da sociedade
556

. Assim, a Administração centralizada e 

hierárquica vai, passo a passo, concedendo espaço para uma Administração mais 

horizontal e descentralizada, calcada no diálogo entre Estado e particular.  

O fator jurídico essencial para essa mudança foi o surgimento e crescimento do 

neoconstitucionalismo e, por conseguinte, a constitucionalização do Direito 

Administrativo. Essa nova visão do Direito ocasionou um alargamento dos limites do 

princípio da legalidade, de uma obediência apenas ao seu aspecto formal para uma 

vinculação a todo o ordenamento jurídico, com privilégio da esfera axiológica, cujo 

núcleo central é a dignidade humana, a qual irá pautar e orientar a ação dos agentes do 

poder público.  

O neoconstitucionalismo (re)introduz uma visão antropocêntrica do Direito. 

Logicamente que, nessa relação cíclica entre Direito e sociedade, esse novo movimento 

constitucional decorreu de anseios sociais por mudanças, as quais vieram com o 

objetivo de ajudar na evolução dessa mesma sociedade. Evoluímos nos aspectos 

considerados negativos – ou que não deram certo – no modelo administrativo 

oitocentista, mas sem esquecer suas vitórias e conquistas, tais como o princípio da 

legalidade. No entanto, estas “vitórias” devem ser lidas, interpretadas e aplicadas 

levando em consideração a sociedade atual, contemporânea.  

A cidadania
557

 ativa é corolário dessa nova época. Nela busca-se retirar o 

cidadão – e a sociedade – da inércia no que se refere à gestão pública para chamá-lo a 

participar ativamente dessa Administração do século XXI. É o (re)surgimento do 

princípio republicano
558

, o qual pode ser entendido de acordo com a própria etimologia 

da sua palavra: res (coisa) pública (do povo). Ou seja, o princípio republicano tem em 
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sua base o povo como detentor da coisa pública, e nada mais justo o “dono” ser o 

principal ator da sua administração.  

Não admitir essa atuação seria tratar os particulares como incapaz a necessitar 

da ajuda Estatal para administrar seus próprios bens, quando este (o Estado), na 

verdade, tem como função se abrir (à) e “guiar” a sociedade para o desenvolvimento 

social, sem tomar o lugar daquele quando houver a possibilidade de sua atuação. O 

Estado passa a ser o espaço de discussão e negociação, com a admissão dos diversos 

grupos sociais e a confrontação dos pontos de vistas para se chegar a um resultado 

dialogado.  

Dessa forma, percebemos que essa nova Administração muda a forma de o 

Estado se relacionar com a sociedade, assim como daquele intervir nesse meio social e 

econômico: a atuação/intervenção do Estado só se justifica em prol dos 

indivíduos/sociedade, a qual para poder ser considerada válida deve obedecer a um 

novo leque (paradigma) valorativo presente na Carta Magna, quais sejam: participação 

popular, transparência/publicidade, moralidade, motivação, eficiência, impessoalidade, 

dentre outros.  

O conceito de soberania, nas sociedades plurais, deixa de ser observado apenas 

no pleito eleitoral (aspecto negativo) e passa a ser observado nos procedimentos 

administrativos, pela dimensão de interesses de cada cidadão, com o fortalecimento – 

indispensável – da observância dos valores constitucionais da Administração Pública
559

. 

Assim, apesar da soberania nacional ter sido relativizada e “diminuída” em face da 

globalização econômica, há um fortalecimento da soberania popular quando passamos a 

exigir, dentro dos procedimentos estatais, a observância de “regras do jogo” que 

privilegiem a participação, a transparência e motivação, para que se possa resgatar a 

legitimidade democrática e exercer um efetivo controle social sobre os atos estatais.  

Poderíamos dizer que houve uma “virada cidadã”, na qual se preza por uma 

atuação mais positiva (ativa)
 560

  do cidadão na sociedade, seja através dos processos de 
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decisão (de escolha) seja através do controle social, ou ainda por meio da prestação de 

serviços públicos ou de interesse público por particulares, em detrimento da atuação 

negativa, auferível apenas no pleito eleitoral.  

No entanto, na busca de alcançar essas finalidades descritas acima, decorrentes 

dessa mudança de atuação estatal, o Estado precisou fragmentar-se, descentralizar, o 

que acabou por diluir (aparente e superficialmente) a sua legitimidade/justificação 

democrática – pautada, conforme a doutrina do Estado moderno, em critérios 

representativos -, o que culminou na argumentação do déficit de legitimidade. 

Entretanto, a democracia participativa vem exatamente suprir essa necessidade: como o 

“déficit democrático” surgiu em decorrência da tentativa de aproximação e abertura 

estatal ao cidadão, este tem de fazer parte do processo de decisão como forma de 

qualificar/legitimar o processo decisório, sob pena de construirmos um ordenamento 

pautado apenas na eficiência, o que seria uma contradição em termos (ver capítulo 2, 

item 2.4). 

Lembre-se que o paradigma da democracia representativa foi moldado na 

época da Revolução Francesa. E com o passar do tempo, percebeu-se que o mito a qual 

ela se baseava (o representante estaria no poder para defender os interesses do 

representado), não passa de uma falácia. José Afonso da Silva
561

 já havia afirmado – e 

concordamos com a posição do doutrinador – consistir a democracia em um regime 

pautado nos princípios da soberania popular e da democracia participativa; apenas na 

impossibilidade deste princípio surgiria o princípio da representação como subsidiário a 

se atingir os fins propostos pela democracia.  

Entendemos que a reprodução do discurso da prevalência da democracia 

representativa sob a participativa quando há métodos possíveis de se atingir este modelo 

democrático, através da participação semidireta, não pode ser levada adiante, sob pena 

de desconstruir a ideia do modelo democrático ocidental contemporâneo. 

 Pode-se argumentar sobre a eficiência dos métodos (meios) utilizados para a 

democracia participativa ou ainda a sua impossibilidade, mas a sua excelência e 

finalidade é indiscutível dentro do conceito de democracia construído pelo ocidente. A 

verdade é que a democracia representativa serviu – e ainda serve – como um discurso 
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retórico e simbólico com o objetivo de anestesiar a sociedade para fazer com que estas 

vivam sem revoltar-se com a usurpação de poder que lhes é imposto. Mas é incabível 

defender, conforme da ideia e conceito de democracia, a prevalência de um modelo 

representativo quando houver a possibilidade de implantação de uma maior participação 

da sociedade na gestão pública. 

Não quero dizer que a democracia participativa direta, conforme o modelo de 

Ateniense, é a solução, até mesmo pela sua impossibilidade, no mundo atual. Mas, a 

participação democrática, seja direta ou semidireta, deve ser obrigatória, quando 

necessária, ou imposta e/ou incentivada quando possível, a qual permite uma 

emancipação do indivíduo e responsabilização social pelas escolhas. Para isso, no 

mundo contemporâneo a internet atua de forma decisiva quando aumenta os canais de 

comunicação entre a sociedade e Estado
562

. A internet amplia o espaço público tanto 

para debates quanto para controle da administração. Não há a possibilidade (ainda) de 

ocorrer uma democracia direta, tal como havia na Grécia antiga e preconizava 

Rousseau, mas temos total possibilidade de, em diversos momentos, aplicarmos (ou 

tentarmos aplicar) a democracia participativa/substantiva semidireta, dentro das “regras 

do jogo” de um ordenamento jurídico positivado.  

A democracia deliberativa, a qual se caracteriza como uma espécie da 

democracia participativa, consiste na deliberação/discussão dos problemas e situações  

de interesse geral para a tomada de decisão. A discussão (debate) pública não pode mais 

se restringir apenas aos espaços reservados pelo modelo representativo, tal como o 

parlamento, assembleias etc., e nem ser um privilégio dos eleitos, os quais conduzirão o 

processo decisório sem levar em consideração e nem escutar a sociedade sobre seus 

principais problemas, interesses e anseios. É necessária, nesse novo século, a ampliação 

desses espaços públicos para a sociedade, para que o cidadão possa participar 

ativamente desse processo decisório, em que suas colocações e observações sejam 

visualizadas e levadas em consideração.  

Da mesma forma que houve uma descentralização da organização 

administrativa e política e das funções estatais, o princípio democrático, como base da 

ideia de Estado de Direito e entrelaçado com o conceito de sociedade, também é refeito, 

revisto e/ou revisado. Não há como haver a legitimação de um “novo” sistema 
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jurídico/político, fragmentado e descentralizado, pelo modelo democrático do século 

passado. Seria como inserir em um porsche 2013 o motor de um carro criado no início 

da Revolução Industrial e esperar que ele alcance os mesmos resultados pretendidos 

sem a alteração (evolução da) mecânica e aerodinâmica.  

Dessa forma, na problemática apresentada na área jurídica, chegaríamos a dois 

resultados: ou o direito estaria acima das demais ciências sociais, sem se misturar com 

estas e, por consequência, não acompanhar a evolução do mundo. E assim o déficit 

democrático seria intransponível. Ou o direito procura acompanhar as inovações, 

anseios e evolução da sociedade, mas sem fugir das suas bases e, para isso, será 

necessário a mudança de paradigma da democracia representativa para a democracia 

participativa
563

.  

A democracia representativa é insuficiente para acompanhar a sociedade do 

novo século. A democracia participativa pugna pela reintrodução do cidadão no jogo 

político, no jogo de poder do Estado, sendo fundamental para a reconstrução do tecido 

democrático rasgado, defasado, perdido em face das insuficiências daquele modelo 

democrático. 

Não quero dizer que superamos a democracia representativa (democracia 

fraca), apenas que, apesar de ser necessário manter as bases desta, há a necessidade de 

evoluirmos para a democracia participativa (democracia forte), deliberativa e 

substantiva, sob pena de criarmos um ordenamento jurídico cuja coerção prevalece sob 

a própria liberdade política e a cidadania
564

.   

Assim, há uma pressão da sociedade para que haja a instituição de 

procedimentos deliberativos com o objetivo de preencher as lacunas do déficit 

democrático surgido na contemporaneidade, através da possibilidade dos cidadãos 

influenciarem nas escolhas coletivas e na tomada de consciência nas escolhas públicas.  

                                                 
563

 Conforme Jacques Chevallier, o modelo democrático liberal conhece, então, um processo de 

adaptação, sobre quatro pontos pelo menos: “primeiramente, a legitimidade que os representantes extraem 

da eleição não poderia autorizá-los a se liberarem das regras que dão fundamento a seu poder e 

enquadram o seu exercício (seção 1); em seguida, a concentração do poder que se produziu no decorrer 

do século precedente é contrabalanceada pelo restabelecimento de contrapesos, traduzindo uma 

concepção mais exigente da democracia (seção 2); o enfraquecimento dos dispositivos tradicionais de 

mediação entre governantes e governados é compensado pela explosão das tecnologias da informação e 

da comunicação, que modifica o sentido da relação com o poder (seção 3); por fim, uma concepção mais 

flexível e mais tolerante da cidadania emerge progressivamente da dinâmica de evolução das sociedades 

contemporâneas (seção 4)”. O Estado pós-moderno. Trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: Fórum, 

2009. p. 200/201. 
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Nessa esteira, os procedimentos próprios do modelo representativo são 

reforçados pela deliberação com os diversos atores sociais antes da tomada de decisão. 

Com a abertura democrática, os representantes perdem o monopólio deliberativo e 

passam a ver constituído esse momento não mais de forma fechada no órgão, mas de 

forma aberta, sob os paradigmas da participação, transparência, publicidade, moralidade 

e etc. 

Jacques Chevallier
565

 afirma que esse modelo deliberativo (da democracia 

participativa) tem na base duas crenças: a) “a crença na virtude da abertura do jogo 

político”, no qual, com a expansão deliberativa, aos cidadãos é possibilitado ingressar 

no jogo político e passar a participar do processo de escolhas coletivas; b) crença “nas 

virtudes da discussão”, a discussão pressionaria as autoridades a tomar decisões mais 

responsáveis, orientadas para o consenso e a justificar sua posição por meio dos 

procedimentos de argumentação, levando em consideração os pontos de vistas 

levantados no processo deliberativo; o que corresponderia a procedimentos discursivos 

racionais, que garantiriam a legitimidade decisória do sistema.  

Nesse sentido, estariam presentes os próprios fundamentos da democracia: a 

confrontação permanente de opiniões (debates, discussão, deliberação) sobre as 

escolhas coletivas, através de procedimentos instituídos para essa finalidade. E esse 

processo democrático é, na sociedade atual, o que carrega a legitimação do sistema. 

Não é coincidência a regulação econômica e a luta pela democratização da 

sociedade ocorrer na mesma época da história. Seria um contrassenso entender a 

regulação econômica atual, a qual inova em relação à tradicional, sem introduzir a esta 

as mudanças democráticas tão buscadas pela sociedade.  

O próprio Conselho de Reforma do Estado brasileiro, cuja finalidade era 

debater e oferecer sugestões à Câmara, no que se refere à reforma do Estado ocorrida 

em 1995, coloca como objetivo da Reforma ocorrida na década de 90 (a passagem de o 

Estado Social para o Estado Regulador) a reformulação da Administração Pública, das 

relações entre Estado e sociedade, para um governo mais democrático e menos 

autoritário.  

 

o Governo Fernando Henrique Cardoso propôs um programa de reformas 

que, dentro do marco de um governo democrático, pressupõe a redefinição 

das relações entre Estado e sociedade. No bojo da proposta de reconstrução 

do Estado e de modernização da administração pública, lança os fundamentos 
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para uma revisão do modelo tecnocrático e autoritário, definindo instâncias 

de discussão, de formulação, de negociação e de implementação das 

reformas. (grifo nosso)
566

. 

 
No discurso do Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, 

proferido na solenidade de instalação do Conselho de Reforma do Estado, ele ressalta a 

importância da democracia participativa na nova Administração gerencial, com a 

necessidade de serem ouvidos os diversos setores da sociedade, os quais sustentam o 

próprio Estado moderno. In verbis: 

 
Hoje, a Administração requer também uma visão, digamos, gerencial, na  

medida em que incorpore o que foi gerado pelo setor privado como forma de 

organização, que quer ver o resultado e que confia no administrador, desde 

que ele preste contas depois dos seus resultados. 

Isso é importante, mas também não é suficiente, porque não se trata apenas 

de substituir um modelo patrimonialista, burocrático, por uma burocracia  

racional-legal e de cunho gerencial, mas se trata de algo que tem que incluir 

essas dimensões novas, mas também de uma participação mais ativa dos 

corpos que não são corpos do Estado e que são organizados, ou quase 

organizados. Às vezes, são até movimentos. Não chegam a gerar, ainda, 

instituições, mas têm que ser ouvidos na Administração moderna e no modo 

pelo qual o Estado moderno se sustenta. (grifo nosso)
567

 

 

 
Na recomendação de 31 de maio de 1996, do Conselho da Reforma do Estado, 

afirma-se a decadência do sistema burocratizante do antigo estativos e a necessidade de 

substituição por um Estado menos intervencionista, o regulador, sob novos critérios e 

formatos mais democráticos. E afirma que “a regulação democrática é aquela que 

confere amplo acesso das partes interessadas ao ente regulador e plena transparência às 

suas decisões.”. Ademais, recomenda a observação, na elaboração dos anteprojetos de 

lei da criação das agências, dos seguintes princípios: a) “ampla publicidade das normas 

pertinentes ao ente regulador, de seus procedimentos e decisões e de seus relatórios de 

atividade, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei”; b) “celeridade processual 

e simplificação das relações mantidas entre o ente regulador e os consumidores, 

usuários e investidores”; c) “participação de usuários, consumidores e investidores no 
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processo de elaboração de normas regulamentares, em audiências públicas, na forma 

que vier a ser regulada em lei.”; dentre outros
568

.  

Em suma, a Administração Pública se torna o local, o espaço público, para essa 

nova democracia participativa ao outorgar à sociedade e ao cidadão espaço - cada vez 

maior - não só para participar da (e controlar a) gestão da coisa pública e para o auxílio 

da tomada de decisão de interesse público, mas também na prestação dos serviços 

públicos e de interesse público. E, assim, preenche-se a lacuna deixada pela democracia 

representativa. 

 

 

5.2.2 A legitimação pelo procedimento democrático na (da) função administrativa 

 

O neoconstitucionalismo e a volta da esfera axiológica no Direito, através da 

dignidade humana como centro do ordenamento jurídico, renova toda a dimensão 

jurídica/política e social do Estado e, por conseguinte, a esfera decisória da 

Administração Pública. O princípio da legalidade, um dos princípios basilares do 

Direito Administrativo, é alargado para abarcar as regras e princípios fundamentais do 

sistema, em especial o campo da moral
569

 e da ética (juridicidade).  

A crise da legalidade e do legislador clássico
570

 tem como consequência a 

“diminuição” das funções do Poder Legislativo e crescimento do Poder Executivo e, por 

conseguinte, uma “redistribuição” das funções estatais
571

. Com o aumento da 
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 Conforme entende Jürgen Habermas apenas através das teorias da justiça e da moral ancoradas no 

procedimento é possível alcançar processos imparciais para a fundamentação e avaliação da moral. 

Direito e democracia: entre facticidade e validade. tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de 

Janeiro: Tempo brasileiro, 1997, 2ª. V. p. 213. 
570

 A crise da lei e do legislador decorre da decadência do mito da democracia representativa (âmbito 

estrutural) e da desconstrução da lei como única forma de regular as condutas dos particulares e da 

própria Administração Pública, diante do aumento da complexidade das relações sociais público-privadas 

e do pluralismo político (âmbito funcional). FREITAS, Daniela Bandeira. A fragmentação 

administrativa do Estado. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 118.  
571

 Conforme Jacques Chevallier, “a tripla função atribuída aos parlamentos era o reflexo dessa 

supremacia: a elaboração da lei, concebida como o ato normativo supremo; a votação do orçamento, 

comportando os meios necessários à implantação da ação pública; o controle dos governantes, 

acompanhado da responsabilidade política nos regimes parlamentares. Esse equilíbrio foi colocado em 

dúvida desde o final do século XIX, por razões técnicas (a ampliação da complexidade das tarefas do 

Estado) e políticas (a crise democrática favorecendo a personalização do poder); o aumento que se inicia 

do poderio do Executivo coincide com o declínio progressivo do papel das Assembleias; esses processos 

só farão desenvolver-se e ampliar-se durante todo o decorrer do século XX. Em todas as democracias 

liberais, o Executivo tornou-se assim o polo essencial do poder. Sem dúvida, a natureza do regime não é 

desprovida de consequência: enquanto a forma parlamentar permite aos governantes se apoiarem sobre a 



162 

 

competência do Poder Executivo, no exercício da sua função, que antes permanecia ao 

parlamento, há também uma redistribuição da necessidade de legitimação democrática. 

Se antes cabia ao Executivo apenas aplicar os ditames legais, auferível na esfera pública 

democrática parlamentar, sob pena de atuar contra a “vontade geral” e, pois, contra a 

própria democracia; agora, com a “diminuição” das funções parlamentares, e, por 

conseguinte, a diluição da sua função para os demais poderes, há também uma abertura, 

espaçamento do aspecto democrático do Parlamento para o Poder Executivo – e porque 

não para os demais poderes. Ou seja, com a redistribuição das funções e aumento das 

competências estatais – principalmente o “aumento” e complexidade da função 

executiva –, os demais poderes passaram a assumir funções que antes seriam reservadas 

ao Parlamento e que, agora, precisam se (re)legitimar.  

A legitimidade das decisões administrativas, reduzida ao princípio da 

legalidade na democracia liberal e doutrinas positivistas
572

, evolui para acompanhar as 

mudanças jurídicas, políticas e sociais, e reduzir as tensões geradas a partir da sociedade 

contemporânea. Isso implica alterar os paradigmas da legitimidade e legalidade 

decisória da Administração oitocentista ao ampliar as bases organizacionais e funcionais 

das estruturas públicas do Estado
573

.  

As funções da Administração Pública transferidas do Legislativo muda a forma 

daquela se relacionar com o cidadão, sendo necessário, no âmbito fático, se abrir à 

sociedade, e no âmbito jurídico, estar vinculada não mais apenas à lei, mas aos valores 

plurais e democráticos, especialmente aqueles decorrentes do regime jurídico 

constitucional e dos princípios gerais do direito administrativo. 

Essa busca pela concretização dos princípios do sistema e emancipação do 

homem e da sociedade, causa e consequência da descentralização e fragmentação 

administrativa, tem na base o princípio do pluralismo e da gestão participativa de 
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interesses individuais e coletivos. Nesse sentido, em virtude de estruturação, 

organização e funcionalidade da nova Administração Pública, é necessário criar arranjos 

institucionais vinculados à dimensão axiológica constitucional, especificamente o 

entrelaçamento entre o princípio democrático e a dignidade da pessoa humana. 

Ao acompanhar a realidade fracionada e plural, a Administração Pública 

também se fragmenta e se pluraliza para passar a admitir os vários interesses e valores 

nos processos de decisão. Os procedimentos passam a adquirir função essencial, pois, 

será através do seu rito participativo que a moral e os princípios constitucionais serão 

incluídos e concretizados no ordenamento com o objetivo de se alcançar decisões mais 

justas. Daniela Bandeira de Freitas
574

 afirma que essa nova análise da legitimidade, 

decorrente dessa pluralização da Administração Pública, é essencial para a garantia dos 

princípios da liberdade, igualdade e dignidade humana, assim como ao princípio ético, 

moral e “jurídico-constitucional da justiça”, dentro da nova Administração Pública.  

O processo passa a ser o espaço público de diálogos, conflitos e acordos entre a 

Administração e os interessados, o qual permite o diálogo e consenso entre ambos; e, 

para a Administração, a ampliação das informações e, por consequente, a ponderação da 

situação fática para a concretização do interesse público.  A participação nos 

procedimentos (princípio democrático) deve ser visto como um princípio de 

organização
575

: ela orienta as estruturas administrativas a se reorganizar, reformular, 

para acompanhar a evolução social e institucionalizar, incentivar e aceitar, de modo 

crescente, a participação ativa da sociedade nos processos de decisão
576

.  

O modelo representativo será essencial para manter a legitimidade interna 

(legalidade) das estruturas e dos órgãos administrativos: permitirá a abertura 

democrática na institucionalização de procedimentos participativos decisórios, 

garantindo o fortalecimento da legitimidade democrática
577

. Faz parte da evolução da 
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Administração unilateral, autoritária e hierárquica para uma nova Administração 

participativa, dialógica, horizontal e democrática.  

Por isso, a importância da procedimentalização da Administração Pública. Esta 

consiste exatamente na observância dos meios para se chegar a determinado fim com o 

intuito de justificar a ação estatal e aprimorar o seu controle. Será através da abertura 

procedimental que a administração irá interagir com o meio social e legitimar a sua 

atuação. Os procedimentos, conforme ensina Chevallier, tem uma dupla finalidade: se 

por um lado, permite garantir uma maior aceitabilidade social e eficácia da ação pública 

ao permitir o debate no qual se delimitará todas as expectativas sociais, com a 

informação necessária; por outro lado, os procedimentos deliberativos têm a função de 

legitimar o sistema, pois eles garantem que os diversos interesses em jogo sejam 

expressos e levados em consideração através de um debate público, permitindo a 

construção do consenso em torno da ação pública
578

. Chevallier
579

 ensina que 

 

Por outro lado, algum déficit de legitimidade, que por acaso possa 

teoricamente ser apontado, em razão da norma não ter sido produto dos 

colegiados parlamentares, sobejamente se compensa pelo acréscimo de 

legitimidade obtido pela introdução de maior densidade consensual em sua 

elaboração (validade), em sua aplicação (eficácia) e, ainda, no 

acompanhamento dos resultados (efetividade). A essas vantagens da 

consensualidade se acresce ainda, no plano da efetividade, a menor 

resistência da sociedade ao cumprimento de normas, cuja elaboração se 

processou com uma saudável abertura participativa, notadamente em se 

tratando de setores em que se agitam interesses bastantes específicos. (...) a 

consensualidade é uma garantia de celeridade, de precisão e de acerto – em 

uma palavra, de eficiência -, que é o que a sociedade espera do Direito em 

tempos de globalização. 

 

Conforme Habermas, é justamente através da institucionalização dos 

procedimentos racional
580

 e argumentativo o campo onde a força legitimadora da 

sociedade atual se situa
581

. A moral adquire aqui papel essencial, pois é ela o requisito 

essencial para “saber” se o procedimento é puro e racional
582

.   
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Há, assim, um entrelaçamento entre o direito e a moral. O direito positivo 

institucionaliza as “regras do jogo” e procedimentos abertos a argumentações morais. A 

moral, por sua vez, emigra para o direito positivo através desses procedimentos 

argumentativos, sem perder sua identidade. Dessa forma, o direito e a moral 

procedimentalizada completam-se mutuamente
583

. 

Ademais, é preciso estabilizar o ponto de vista moral dentro do próprio direito 

positivo, através de uma formação imparcial de juízo e da vontade, o que não é 

satisfeito pela positivação de princípios morais como normas constitucionais, “pois se 

trata precisamente de contingência dos conteúdos de um direito modificável 

arbitrariamente”. A moralidade embutida no direito positivo possui força transcendente 

de um processo que se autorregula e que controla a sua própria racionalidade. A 

legitimação decorre, pois, do processo de fundamentação (argumentativo)
584

.  

Para Chevallier
585

, a racionalidade procedimental decorre de uma análise 

minuciosa de todas as possibilidades possíveis para escolher aquela a ser introduzida no 

sistema, sendo imprescindíveis especialistas para aperfeiçoar a realização desse 

procedimento decisório. E será exatamente a realização dessa análise, levando em 

consideração todas as expectativas presentes na situação em concreto, que se poderá 

comprovar a imparcialidade do juízo
586

.  

No entanto, Habermas entende que a argumentação da moral não é ilimitada, e 

que seus limites poderiam ser observados tanto no seu plano externo quanto interno. 

Naquele plano, são limites à argumentação moral: a) as “regras do jogo” estabelecidas 

pelo direito positivo; b) objetivamente, ao tema da argumentação e os encargos da 

prova; c) os requisitos para participação e distribuição de papeis; d) os prazos de 

decisão. Por outro lado, internamente à moral, ela segue sua própria lógica, controlando 

a racionalidade
587

.  

Por fim, caso seja apontado algum déficit de legitimidade em virtude de 

determinadas decisões serem tomadas em instâncias externas ao parlamento, na esfera 

do Poder Executivo, esse suposto déficit é fortalecido pelo acréscimo de legitimidade, 
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alcançado com a introdução dos atores sociais em um procedimento com abertura 

participativa voltado para a consensualidade.  

Conforme Habermas
588

,  

 

o modo de validade do direito aponta, não somente para a expectativa política 

de submissão à decisão e à coerção, mas também para a expectativa moral do 

reconhecimento racionalmente motivado de uma pretensão de validade 

normativa, a qual só pode ser resgatada através da argumentação. 

 

Partindo do pressuposto acima, passamos a analisar a legitimidade decisória 

das agências reguladoras, a qual entendemos decorrer, conforme o defendido até agora, 

a partir de procedimentos democráticos racionais e argumentativos, o que possibilitaria 

a introdução da moral no sistema jurídico e legitimaria a atuação estatal.  

Entender que a legitimidade das normas regulatórias, elaboradas no âmbito do 

Poder Executivo, decorre da observância das diretrizes estabelecidas em lei e das 

prioridades constantes nos planos de desenvolvimento, por vincular e limitar a ação 

daquele poder, é defender a legitimidade com base no sistema racional-legal
589

, 

retirando-lhe a esfera substantiva. 

 Ora, defender que a norma jurídica regulatória é legítima apenas por estar de 

acordo com a política pública definida pelo Poder Executivo, condizente com os 

objetivos, prioridades e diretrizes – as normas programáticas – do texto constitucional e 

aprovados pelo legislador, é reduzir a legitimidade ao legalismo jurídico 

(autolegitimação). Não quero dizer que isso não é requisito de legitimidade das decisões 

normativas. É! Mas não é o único quando há um déficit de legitimidade no seu processo 

de criação.  

Por isso, não podemos entender que o vínculo material das decisões normativas 

regulatórias decorreria “apenas” da observância, em conjunto, da ideologia 

constitucional; da política econômica estatal em concordância com os objetivos, 

diretrizes e prioridades traçados nos planos de desenvolvimento, elaborados por Lei. 

Lógico que esses são critérios vinculadores da competência normativa do Poder 

Executivo. Mas, a sua legitimidade precisa resgatar o aspecto democrático perdido na 
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descentralização da esfera decisória (para atender justamente os anseios sociais), assim 

como estar condizente com o Direito contemporâneo, no qual a dignidade humana situa-

se no seu núcleo central. 

Paulo Todescan de Lessa Mattos afirma que entender a legitimidade da 

capacidade normativa a partir da avaliação do programa ideológico da Constituição e 

das políticas públicas, assim, acabaríamos por reduzir o problema apenas à discussão de 

como essa avaliação poderia ser realizada
590

; e, por fim, a democracia seria reduzida aos 

controles meramente de resultados. Por outro lado, o doutrinador
591

 defende que os 

princípios constitucionais, normas programáticas, objetivos, diretrizes e prioridades 

devem constar também na base dos processos deliberativos sobre o conteúdo da 

regulação. E seria exatamente o processo deliberativo racional (democracia 

procedimental), com a avaliação do grau de participação pública de interessados, as 

condições de deliberação sobre os efeitos produzidos sobre cada grupo de interesse e a 

forma pela qual as decisões são tomadas e interessados que permitem a avaliação 

substantiva (e não formal) das normas produzidas.  

Nesse sentido, conforme já se expôs, a legitimidade das normas regulatórias 

não está apenas nos seus resultados, mas também na democratização do processo da 

tomada de decisão administrativa, cujo pressuposto da argumentação, diálogo, 

motivação e racionalidade surgem como novos paradigmas e serão essenciais para 

produzir resultados mais céleres, mais justos e menos onerosos.  
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Caso o procedimento decisório não seja aberto à participação e/ou a lei 

deslegalizadora, ao criar competência regulatória normativa para um determinado 

órgão, não prever e/ou vetar a sua possibilidade, se estaria criando uma decisão 

inconstitucional e um espaço de atuação e decisão arbitrária e, assim, interferir na esfera 

de direitos dos indivíduos (liberdade).  

Por isso, é necessário haver um devido processo constitucional substantivo, 

com a observância dos princípios da publicidade/transparência, eficiência, motivação, 

proporcionalidade e moralidade, em que seja levada em consideração a participação dos 

interessados, tanto o poder público quanto os consumidores e empresários, com a 

possibilidade de influenciar diretamente os rumos da decisão normativa através da 

racionalidade e argumentação
592

. A imposição da norma regulatória sem a participação 

só seria justificável caso exauridas todas as possibilidades de tentativa de se buscar um 

diálogo e consenso, entre os interessados, devendo haver uma substantiva motivação.  

Portanto, a Administração Pública, ao se descentralizar e fragmentar, criando 

órgãos reguladores para determinados setores da economia e sociedade, não se está 

criando espaços arbitrários de atuação do órgão regulador, mas, pelo contrário, está 

buscando aproximar aquela atuação estatal não só do setor regulado, mas também de 

todos os interessados naquela regulação, os quais terão direito subjetivo a participar dos 

processos de decisão.  

 

 

5.2.3 A administração pública dialógica
593

 e o direito flexível 

 

Conforme já abordamos no Capítulo 3, a regulação econômica se distingue da 

intervenção em sentido estrito por consistir em uma atuação indireta do Estado sob a 

atividade econômica. No entanto, na regulação o Estado diminui a intervenção através 

do poder extroverso, como no modelo interventivo clássico. Sua função passa a 

consistir em amortecer tensões, supervisionar o jogo econômico, compor conflitos, 

manter o equilíbrio do setor regulado
594

, além de direcionar e harmonizar a atuação do 
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particular para a consecução do interesse público. O Estado atuará muito mais como 

árbitro do que como ator da regulação e, para isso, é fundamental ele assumir uma 

posição de neutralidade
595

, de arbitragem, e estar em uma situação externa ao jogo 

econômico
596

. 

A definição do interesse público deixa de ser monopólio do Estado para passar 

a ser estabelecido por um consenso-negociação entre as agências reguladoras e os 

agentes do mercado (setor empresarial, consumidor e governo). Não há mais uma 

imposição “de cima para baixo”, decorrente de uma entidade fechada, centralizada e 

hierárquica, da definição do interesse público; este passa a ser uma definição no sentido 

horizontal através de um processo consensual e comunicativo, em que seja valorizada a 

participação dos administrados no processo de decisão, dentro de uma Administração 

aberta à sociedade.  

Conforme Chevallier
597

, a formalização jurídica da regulação econômica, 

consistente na regulamentação (rule-making), fiscalização (monitoring), alocação dos 

direitos (adjudication) e a composição de litígios (dispute resolution),  diferencia-se da 

regulação clássica, pois tem como pressuposto um direito mais maleável, pragmático, 

flexível, elaborado em uma relação estreita entre os reguladores e regulados, com a 

atuação do Estado no papel de guia e com a contínua revisão em face dos resultados 

obtidos. Isso decorre de uma tendência não só do Direito, mas da sociedade no sentido 

da busca do estreitamento da relação entre o Estado e os particulares e, por conseguinte, 

uma intervenção cada vez menos agressiva
598

.  

A coerção estatal dá lugar a uma nova concepção de ordenamento jurídico, 

cujas novas técnicas se afastam da rigidez normativa e se pautam na negociação, 
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flexibilidade
599

: o direito passa a ser um guia, direcionamento/objetivo a ser 

seguido/atingido; passa a formular recomendações a serem respeitadas, sem força 

obrigatória; a ser um instrumento jurídico combinado com as demais ciências para a 

utilização a favor da sociedade
600

. A norma jurídica tende a trocar o caráter imperativo 

pelo busca da adesão, a aceitação social, conferindo-lhe uma maior qualidade perante 

aos seus destinatários. 

André-Noël Roth afirma que esse ordenamento jurídico terá uma estrutura em 

dois níveis: o primeiro nível corresponde à formulação dos fins; enquanto o segundo, a 

disposições que permitam decisões dedutivas e descentralizadas. O autor afirma que o 

segundo nível é responsável pelas principais alterações/inovações do sistema ao permitir 

processos discursivos (e racionais, de conteúdo material) dentro de sistemas sociais 

específicos, tal como a economia, saúde, etc. Para ele, “somente através de sistemas ´de 

discursos´ é que os representantes dos interesses afetados serão dirigidos para o 

descobrimento de interesses comuns, e encontrarão as soluções que necessitam”
601

 

Essa mudança de direção, de um direito coercitivo para um direito dialógico, 

flexível e/ou brando, é uma das decorrências de uma sociedade cada vez mais 

governada pela ciência, através de aspectos técnicos da vida social e econômica
602

. Na 
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regulação econômica, a competência técnica não atua mais com o caráter repressivo, tal 

como as normas jurídicas clássicas; e passa a depender do acordo entre os interessados 

sobre o conteúdo para alcançar a legitimidade.  

No entanto, a competência técnica dependerá da competência normativa em 

uma relação complementar e imbricada que, por um lado, a juridicização de standards 

técnicos garantirá o efeito pleno do critério técnico e, por outro lado, a tecnização da 

norma jurídica dará respaldo à eficácia.
603

 

O papel do Estado passa a ser a atuação como guia, dando indicações ou 

promovendo incitações (não coativas), quanto ao conteúdo das normas, assim como 

controlar os procedimentos de negociação (garantindo a racionalidade discursiva).  

Nesse sentido, o novo direito brando, flexível, é perceptível na regulação 

econômica através das agências reguladoras, na sua intervenção sobre comportamentos 

dos particulares de forma branda, sem caráter imperativo
604

. Isso ocorre nas 

competências das agências de guiar a ação do particular, preenchendo a lacuna legal 

(quadro normativo), e ao julgar as ações realizadas (medida). Essas duas funções das 

agências possuem uma dimensão normativa, pois estariam no âmbito da “regra do 

direito”, dotadas de uma “plenitude normativa”, que permitira uma clarificação útil. As 

demais funções das agências seriam apenas enquadrar o comportamento privado no 

âmbito normativo.  

No entanto, essa “regra do direito” se diferencia do modelo clássico, 

conceituado como disposições deontológicas, cujo objetivo é obrigar, permitir ou 

proibir determinada conduta humana, que na inobservância, há de ser aplicada uma 

sanção. O modelo atual propugna por uma atuação conjunto com a sociedade
605

, em 

uma interação estreita entre o Estado e sociedade na busca do interesse público e/ou 
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social, com a menor agressão possível às liberdades individuais (princípio da 

proporcionalidade/razoabilidade), seja a livre iniciativa ou o direito de propriedade.  

Mesmo que a inobservância dessa norma não ocasione uma sanção negativa ao 

particular, mas uma sanção positiva àqueles que seguirem o enunciado normativo, há, 

de certa forma (em uma interpretação a contrário sensu), uma imposição estatal – 

embora mais leve – aos agentes econômicos a seguirem a determinação normativa, 

salvo contrário perderiam em competitividade e, por conseguinte, teriam seu direito à 

livre iniciativa e à propriedade privada atingidos. E dessa forma, por mais que a haja 

uma diminuição da coercitividade direta do Estado, não deixa de implicar um exercício 

de força do Estado que precisa ser justificado em seu núcleo jus-político.  

Nesse sentido, por reduzir liberdades fundamentais, tal como a livre iniciativa e 

o direito de propriedade, essa norma “flexível” tem no diálogo entre os agentes 

econômicos e o ente regulador a fórmula para a sua legitimidade. A 

deslegalização/delegação de competências normativas à experts consistiria em uma 

arbitrariedade estatal se buscasse uma observância social, sem a busca, no processo 

normativo, de soluções debatidas entre os interessados e/ou destinatários da norma a ser 

produzida.  

Por outro lado, a redução do poder extroverso em face de uma regulação 

imposta de forma reflexiva, branda, negocial, importa uma mudança na relação do 

Estado com a sociedade, com uma maior horizontalidade e menor verticalidade, 

representando a democratização da atividade regulatória.  

 

 

5.3 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, DESENVOLVIMENTO E REGULAÇÃO 

ECONÔMICA  

 

Neste item em específico, iremos demonstrar como a democracia participativa, 

através das liberdades políticas, pode ser essencial para o desenvolvimento, assim como 

para a própria regulação econômica. Dessa forma, é necessário que respondamos as 

seguintes indagações: o que poderíamos entender por desenvolvimento? Qual o papel da 

democracia participativa para o desenvolvimento? E como poderíamos responder essas 

indagações dentre do sistema da regulação econômica? 
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A ideia de “desenvolvimento” (sustentável)
606

 surgiu, pela primeira vez em 

1972, na Conferência de Estocolmo, em seu princípio 14. (princípio 14 da respectiva 

Declaração). Em 1986, a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento das Nações 

Unidas reconheceu o direito ao desenvolvimento como um direito humano 

(fundamental) inalienável (art. 1º), confirmando que a liberdade de oportunidades para 

o desenvolvimento é uma prerrogativa tanto das nações quanto dos indivíduos que 

compõem as nações (art. 2º). O direito ao desenvolvimento é visto como um processo 

econômico, cultural e social, que visa ao progressivo aumento do bem-estar de toda a 

população e de todos os indivíduos com base na participação ativa, livre e significativa, 

no desenvolvimento e na distribuição justa dos benefícios resultados.  

O “Relatório Brundtland”, em 1986, definiu desenvolvimento sustentável como 

aquele modelo de desenvolvimento que “atende às necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade das gerações futuras de atenderem suas próprias 

necessidades”. O relatório parte do pressuposto da possibilidade e da necessidade de 

conciliar crescimento econômico e conservação ambiental e divulga um conjunto de 

premissas que desde então tem orientado os debates sobre desenvolvimento e questão 

ambiental. Assim, criou um enfoque conjunto do meio ambiente e do desenvolvimento, 

denominado desenvolvimento sustentável que, tendo como ideia básica a chegada a uma 

economia mundial sustentável, passou a se considerar a ideia de desenvolvimento 

sustentável não somente como um conceito, mas como um princípio do direito 

internacional contemporâneo – incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro em face 

do art. 5, parágrafo 2º, da Constituição Federal.  

Em 1993, a Declaração e Programa de Ação de Viena, adotada na Conferência 

Mundial dos Direitos Humanos, reafirmou, na parte I, nº 10, que o direito ao 

desenvolvimento seria um direito universal e inalienável e parte integral dos direitos 

humanos. Dessa forma, o “desenvolvimento” passa a ser visto, pela comunidade 

internacional, como a síntese de todos os direitos humanos – tanto coletivos quanto 

individuais –, através da inter-relação e interdependência de todos os direitos humanos, 

na compreensão de processos sociais, econômicos, políticos e culturais, em detrimento 
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de direitos humanos individualistas, estatistas e formalistas. Oliveira, Mendonça e 

Xavier
607

 afirmam que  

 

O direito ao desenvolvimento é uma síntese dos direitos fundamentais, na 

exata medida em que aglutina a possibilidade de o ser humano realizar 

integralmente as suas potencialidades em todas as áreas do conhecimento.  

Pode-se dizer que ele é o marco caracterizador da nova conjuntura de direitos 

(como a liberdade e a igualdade material noutras eras) e tem como elemento 

fundamental de seu regime o acesso a políticas públicas. 

 

No ordenamento jurídico brasileiro, podemos dizer que a preocupação com o 

desenvolvimento sustentável foi introduzida pela Lei da Política Nacional de Meio 

Ambiente (Lei 6.938/81) ao declarar, em seu art. 4°, que um de seus objetivos seria o de 

compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do 

meio ambiente e do equilíbrio ecológico. 

Conforme o preâmbulo da Constituição Federal de 1988, esta Carta é 

promulgada para instituir um Estado Democrático de Direito, com o objetivo de 

assegurar, dentro de uma sociedade fraterna e pluralista, “o exercício dos direitos 

sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça”. Um pouco mais a frente, o artigo 3º da Carta Magna dispõe como 

objetivo da República Federativa do Brasil a garantia do desenvolvimento nacional (inc. 

II) e a construção de “uma sociedade livre, justa e solidária” (inc. I).  

Além desses casos citados, em diversos outros dispositivos constitucionais é 

mencionado o vocábulo desenvolvimento, nas mais diversas acepções. Entretanto, para 

a construção do presente raciocínio, é necessário se debruçar sobre o conceito de 

desenvolvimento. Para isso, partiremos da doutrina do economista indiano Amartya Sen 

para buscar entender o significado dessa designação tão importante para um Estado 

Democrático de Direito.  

Amartya Sen
608

 vê o desenvolvimento como um processo de expansão das 

liberdades substantivas dos indivíduos, os quais devem atuar como agentes livres e 

sustentáveis. As liberdades substantivas correspondem à capacidade dos indivíduos de 
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fazer escolhas livres e exercer sua cidadania, a partir das oportunidades oferecidas. Para 

isso é necessário remover as amarras privativas da liberdade – os entraves que os 

impedem de agir de acordo com as suas vontades, suas próprias escolhas –, 

possibilitando a presença de fatores determinantes para aquela expansão, tais como os 

fatores sociais e econômicos (ex. serviços de educação e saúde) e os direitos civis (ex. 

liberdades para participar de discussões e averiguações públicas)
609

.  

Duas razões fazem da liberdade individual o ponto nuclear do processo de 

desenvolvimento: a) razão avaliatória: aferição acerca da expansão das liberdades 

públicas das pessoas. Uma sociedade deve ser avaliada a partir das liberdades 

substantivas que seus membros usufruem. Assim, ter mais liberdade é importante para o 

indivíduo tanto como pessoa quanto para a sociedade, em virtude dos resultados 

valiosos que poderão ser atingidos; b) razão da eficácia: abordagem acerca das relações 

empíricas relevantes, relações mútuas entre os diversos tipos de liberdade. Mais 

liberdade significaria uma melhora no potencial das pessoas para cuidar de si mesmas – 

expansão das liberdades individuais –, e para influenciar o mundo, pois ajuda a tomar 

disposições sociais mais apropriadas e eficazes
610

.  

Isso porque, há uma relação cíclica entre as liberdades e o desenvolvimento: 

enquanto a liberdade é fundamental para o desenvolvimento, este, por sua vez, assegura 

e fortalece as demais liberdades. Assim, as liberdades devem ser vistas tanto como o 

meio (instrumento, método) do desenvolvimento quanto como o seu fim primordial. Ou 

seja, a liberdade é analisada sob dois aspectos: a) como um meio de desenvolvimento 

(papel instrumental): no qual se refere à “permissão” da liberdade de ações e decisões; e 

b) de oportunidades reais ou do fim primordial (papel constitutivo), decorrente de 

circunstâncias pessoais e sociais; da possibilidade da pessoa fazer escolhas e exercer a 

cidadania.  

Em sentido contrário, a privação da liberdade pode ser decorrente tanto de 

processos inadequados quanto de oportunidades inadequadas que as pessoas têm para 

realizar o mínimo que gostariam
611

. 
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O papel constitutivo da liberdade diz respeito à importância da liberdade 

substantiva na melhora da vida humana (ex. saúde, moradia, segurança, qualidade de 

vida), incluídas, assim, as capacidades elementares, as capacidades para realizar suas 

próprias vontades, tais como a participação política e a liberdade de expressão
612

.  

Quanto ao aspecto instrumental da liberdade, este consiste na forma como os 

diversos direitos, bens e oportunidades se relacionam para a expansão da liberdade 

humana (constitutivas) e para a promoção do desenvolvimento
613

. 

O autor entende que há cinco tipos distintos de liberdades instrumentais: 

 1) liberdades políticas: consistem nas “oportunidades que as pessoas têm para 

determinar quem deve governar e com base em que princípios, além de incluirem a 

possibilidade de fiscalizar e criticar as autoridades, de ter liberdade de expressão 

política e uma imprensa sem censura”
614

, incluem os direitos civis;  

Podemos dizer que a liberdade política é um dos núcleos do regime 

democrático, ou seja, da própria legitimidade do poder de um Estado. Nas sociedades 

modernas, a legitimidade de um poder é obtida tanto em seu sentido formal quanto no 

material
615

. Esta (legitimidade material do Estado) é obtida, em linhas gerais, por 

respeitar e concretizar os direitos humanos; enquanto a legitimação formal se daria 

pelos processos legitimantes do sistema jurídico, seja através da participação do povo 

no processo de escolha dos representantes ou nos processos de decisão estatal (a 

democracia participativa
616

, deliberativa e/ou dialógica). 

Observando a legitimidade formal e material do Estado pela doutrina de 

Amartya Sen, poderíamos “ver” aquelas, sob uma perspectiva procedimental, em 

liberdades instrumentais e estas, nas liberdades substantivas. A democracia em seu 

sentido formal/procedimental consistiria nas liberdades políticas (instrumentais), 
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enquanto a no sentido material, nas liberdades substantivas. O economista indiano 

defende, a priori¸ as liberdades políticas como liberdades instrumentais, seja na sua 

vertente negativa, como a escolha dos governantes através de um processo democrático, 

seja em uma vertente positiva, através de uma participação mais efetiva nos processos 

de decisão política e no controle dos gastos estatais, fiscalizando e criticando as 

autoridades. Isso corresponderia exatamente à legitimidade formal (substantiva), mas 

que, por outro lado, é essencial para a expansão das liberdades substantivas. 

Não obstante as liberdades políticas serem classificadas como instrumentais, 

em diversos momentos, elas consistiriam na própria liberdade substantiva, como, por 

exemplo, a liberdade de expressão e das liberdades civis. E mesmo quando não há 

confusão entre as liberdades políticas instrumentais e as liberdades substantivas, aquelas 

seriam importantes para a expansão destas, como quando o economista afirma que em 

sociedades democráticas nunca houve exemplos de fome coletiva, em virtude da 

possibilidade de críticas ao governo pela liberdade de expressão e da necessidade do 

apoio da sociedade para continuar no cenário político
617

.  

A novidade trazida por Amartya Sen consiste em deixar de olhar a democracia 

de forma macro – inclusive em sua espécie participativa - com a denominação povo – o 

qual, deveras, sofre com o problema de delimitação
618

; e passa a fazer uma análise 

micro, na individualidade, através das liberdades existentes para cada pessoa da 

sociedade, ou seja, suas liberdades políticas. Assim, quanto mais as liberdades 

individuais se expandirem, cada cidadão poderia influenciar sua própria vida, tanto na 

realização das suas vontades quanto influenciando a sociedade, a qual ele faz parte.   

Em suma, a democracia é um regime o qual visa à defesa dos direitos 

fundamentais (liberdades substantivas), pautando-se em dois princípios (das liberdades 

instrumentais): a soberania popular – fonte de todo o poder; e a democracia 

participativa, ou seja, a manifestação da expressão popular no poder
619

.  

O princípio da democracia, como princípio da organização da titularidade e 

exercício do poder, pressupõe a existência de processos que possibilitem aos cidadãos 

aprender a democracia, participar dos processos de decisão, controlar as decisões, 
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produzir inputs democráticos etc., legitimando, pois, o poder político
620

. Nesse 

diapasão, a democracia consiste em um processo dinâmico, inerente a uma sociedade 

aberta e ativa, a qual permite ao detentor do poder a possibilidade de desenvolvimento 

integral, liberdade de participação crítica no processo político, condições de igualdade 

econômica, política e social. E, como o próprio Amartya Sen ensina, a liberdade é 

condição para a responsabilidade: quanto mais liberdade for dada, isso corresponderá a 

um aumento de responsabilidade; que, no caso, consistirá em uma maior 

responsabilidade e atuação na vida pública.  

 

2) garantias de transparência: “proporcionam uma relação de confiança na 

sociedade; e são inibidores da corrupção, da irresponsabilidade financeira e transações 

ilícitas”
621

;  

As garantias de transparência podem ser analisadas juntamente com a liberdade 

de expressão política, em virtude de ambas corresponderem a uma vertente/espécie da 

liberdade de expressão.  

Isso porque a democracia e a liberdade de expressão são formas de dois lados; 

uma não pode ser vista sem a outra. Não há como se pensar a democracia sem a 

liberdade de expressão (sem sentido amplo); e nem há liberdade de expressão fora de 

um regime democrático, pois este pressupõe uma sociedade na qual haja respeito às 

minorias e às opiniões dissonantes, além da crítica aos governantes e a fiscalização dos 

seus governos. Em sentido oposto, um regime totalitário se caracteriza pela opressão às 

minorias e opiniões discordantes, procurando, através da força e da restrição à liberdade 

de expressão, atingir um consenso na sociedade. 

A abordagem aqui feita da liberdade de expressão é no sentido decorrente das 

liberdades políticas. Aquela pode ter diversas formas: a criação artística, literária e 

intelectual, a comunicação de doutrinas filosóficas, religiosas e políticas etc., mas é a 

liberdade de expressão em sentido político, de se posicionar-se ideologicamente e nos 

processos de tomada de decisões e ter acesso às informações públicas, que será a 

liberdade instrumental para Amartya Sen. As demais liberdades de expressão, como, por 

exemplo, a religiosa, consistira na própria liberdade substantiva.  
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No sentido ora abordado, a liberdade de expressão é visto sob duas vertentes: a 

liberdade de expressar-se, de manifestar-se ideologicamente e participar dos processos 

políticos de tomada de decisões e também como a liberdade de ter acesso às 

informações de interesse público e coletivo.  

Em 13 de novembro de 1985, no parecer consultivo 05, a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, na interpretação do artigo 13 da Convenção Interamericana de 

Direitos Humanos, afirmou ter a liberdade de expressão dupla natureza: tanto o direito 

de transmitir quanto de buscar e receber informações e ideias
622

.  

Em uma vertente positiva, a liberdade de expressão, direito fundamental de 1º 

dimensão, consiste em expressar-se ideologicamente, sendo imprescindível uma 

imprensa livre e eleições periódicas, assim como a “presença” dos cidadãos no governo, 

com a participação em audiências e consultas públicas, dentre outros mecanismos. Em 

uma democracia, o governo está sujeito ao crivo popular, às pressões e críticas, sendo a 

participação, através da liberdade de expressar-se, essencial para uma melhora na gestão 

da coisa pública e uma maior probidade administrativa. Sempre que estamos sendo 

observados e podemos ser criticados, sofrer sanções sociais, o cuidado na atuação é 

maior, tendo mais responsabilidade nos nossos atos; e com o Estado isso não é 

diferente.  

Em sua vertente negativa (ou passiva) – se assim possamos dizer –, a liberdade 

de receber a informação e de ser informado também é considerado um direito 

fundamental do cidadão e dever do Estado, essencial para o exercício da democracia. 

Em um país totalitário a informação prejudicial ao governo é controlada pelo próprio 

Estado, como, por exemplo, a China e Cuba, no qual a internet, atualmente o maior 

meio de comunicação e divulgação de dados, tem o total controle do Estado. 

A informação de interesse coletivo e público é do povo, que através da 

liberdade de expressão poderá exercer a sua soberania e participar da gestão pública. Se 

caso contrário, for permitido ao governante limitar o acesso à informação que o 

desaprovem, proibir a publicação de notícias e/ou avaliações do seu governo, essa 

soberania não está mais nas mãos do povo, e sim no das autoridades
623

.  
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Diversos organismos da comunidade internacional também reconheceram o 

acesso à informação como um direito fundamental, tais como a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (artigo 19
624

), Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção 

(art. 10 e 13
625

), Declaração Interamericana de Princípios de Liberdade de Expressão 

(item 4
626

) e o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (artigo 19
627

). Em todos 

estes documentos o Brasil foi signatário.  

A Carta do Meio Ambiente, em seu artigo 7º, o qual o Brasil é signatário, faz 

uma imersão do Estado à democracia participativa (liberdade política) nas decisões 

estatais que repercutem na esfera ambiental como um requisito essencial para a 

legitimidade da decisão. In vebis: 

 

“toda pessoa tem o direito, nas condições e limites definidos pela lei, de ter 

acesso às informações relativas ao meio ambiente detidas pela autoridades 

públicas e de participar na elaboração das decisões detidas pelas 

autoridades públicas e de participar na elaboração das decisões publicas 

que repercutem sobre o meio ambiente”. 
 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
628

, em seu 

relatório sobre o Desenvolvimento Humano em 2002, afirmou que talvez a construção 

de diversos meios de comunicação, pluralistas e independentes, no qual haja a 

divulgação de informação, precisa e imparcial, em massa, seja a mais importante 

reforma para as instituições democráticas
629

.  

Tanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos quanto a Corte Europeia de 

Direitos Humanos já reiterou, por diversas vezes, a importância da informação para uma 

sociedade verdadeiramente democrática e livre, sendo uma condição essencial para o 
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progresso e desenvolvimento social. O acesso à informação é vista como o “oxigênio da 

democracia”. 

O ordenamento jurídico brasileiro, regulamentando o artigo 5º, inc. XXXIII, o 

inciso II do §3º do artigo 37 e o §2º do artigo 216 da Constituição Federal de 1988, e 

cumprindo com compromissos assumidos na comunidade internacional, disciplinou a 

Lei nº 12.527
630

, sancionada em 18 de novembro de 2011 e em vigor em 16 de maio de 

2012
631

.  

Com essa Lei, o acesso à informação pública passa a ser a regra, e o sigilo, a 

exceção
632

. E para garantir o pleno exercício desse direito é definido diversos 

mecanismos, prazos e procedimentos para a entrega de informações solicitadas pelos 

cidadãos à Administração Pública, a qual não poderá recusar a informação, salvo as 

consideradas sigilosas. Detalhe que não só o cidadão não precisa motivar o seu 

requerimento como também o agente público não poderá recusar nem retardar a 

informação, sob a penalidade de ser condenado por improbidade administrativa. Além 

disso, é estabelecido o dever das entidades públicas de divulgar na internet um rol 

mínimo de informações de interesse coletivo, de forma transparente e objetiva, no qual 

os dados técnicos sejam traduzidos na linguagem popular, acessível a toda população.  

Por fim, temos que o fluxo de informações é primordial para a efetiva 

participação do cidadão nos processos políticos de decisão e de controle, em virtude da 

ampliação da dialética e da garantia de equidade de oportunidades de discurso. Por 

conseguinte, se tem decisões melhores e mais éticas; governos e cidadãos mais 

responsáveis e com melhores condições de conhecer e acessar os demais direitos 

essenciais, como os benefícios sociais, a educação e a saúde. Ou seja, são as liberdades 

políticas (instrumentais) em seu papel de promover o desenvolvimento e na ajuda da 

expansão das demais liberdades instrumentais, tais como a garantia da transparência e 

oportunidades sociais, e a expansão das liberdades substanciais. 

 

                                                 
630

 a Lei 12.527 teve origem em debates no âmbito do Conselho de Transparência Pública e Combate à 

Corrupção, órgão vinculado à Controladoria-Geral da União (CGU). E ainda foi discutida na sociedade e 

debatida e sancionada no Congresso.  
631

 Ver a CARTIILHA ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA DA Controladoria-Geral da União. 

Disponível no site www.cgu.gov.br. ACESSO À INFORMAÇÃO PÚBLICA: Uma introdução à Lei 

12.527, de 18 de novembro de 2011. Disponível em:  <Http://www.cgu.gov.br.>. Acesso em 21 de maio 

de 2012. 
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 Apesar de essa lei consistir no marco regulatório do acesso à informação pública, o Portal da 

Transparência do Governo Federal (www.transparencia.gov.br), lançado em 2004, foi uma importante 

iniciativa na divulgação das informações de interesse coletivo no âmbito federal 
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3) facilidades econômicas: são as oportunidades por parte das pessoas para 

utilizar recursos econômicos para o consumo, produção ou troca. Para isto, os 

mecanismos de mercado podem ter um valor fundamental, já que permitem a livre 

circulação de pessoas e produtos na economia
633

;  

Não se deve confundir, crescimento econômico com desenvolvimento. Para o 

economista, apesar de o crescimento econômico ser essencial para o desenvolvimento, 

com este não se confunde; sendo apenas um meio de garantir a melhora de vida e 

expansão das liberdades, mas no seu aspecto instrumental. Ou seja, o crescimento 

econômico é um instrumento do desenvolvimento, tal como as demais liberdades 

instrumentais.  

Entendo que as facilidades econômicas descritas pelo economista indiano 

poderiam ser vistas através da liberdade econômica e da diminuição das suas amarras, 

que impedem o desenvolvimento do mercado. E esta não pode ser entendida apenas do 

ponto de vista do empresário, deste utilizar dos recursos necessários para “desenvolver”, 

atuar, na atividade econômica, no qual o papel do Estado é retirar os “anéis” 

burocráticos para o mercado se desenvolver livremente e incentivar a competitividade. 

Do outro lado do empresário, há o consumidor, que também utilizará da sua liberdade 

econômica para interferir no mercado. Ele utilizará dos seus recursos econômicos para 

atuar dentro da atividade econômica, através de contratos de compra e venda e de 

prestação de serviços.  

Dessa forma, o mercado deve ser entendido em ambos os lados, como o sujeito 

responsável pela produção e venda da mercadoria e serviço e, por outro lado, como o 

sujeito responsável pela compra do produto e mercadoria oferecidos. Tanto o é que a 

Constituição Federal coloca ambos os lados como princípios da ordem econômica, os 

quais deverão ser protegidos e que o Estado deve estabelecer políticas públicas de 

proteção. Tanto a proteção do consumidor quanto a preservação e incentivo da livre 

iniciativa e livre concorrência são princípios constitucionais impositivos, que têm como 

função servir de instrumento para assegurar a todos a existência digna e objetivo 

particular a ser alcançado
634

. No último sentido, assumi a feição de diretriz (Dworkin) – 
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 Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 55. 
634

 É preciso ter em mente que uma sólida política de proteção dos consumidores colabora para a 

regulamentação e o equilíbrio do mercado, garantindo a concorrência e contribuindo para manter a 

economia mais eficiente. E, por outro lado, que as legislações de defesa da concorrência poderão 

transformar-se em eficiente instrumento de defesa do consumidor, sem deixarem de ser um eficiente 

instrumento de defesa da concorrência, para a qual foram concebidas. Marçal Justen Filho chega a 

sustentar que é possível a intervenção estatal no domínio econômico (propriamente dito) para impor 
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norma objeto – dotada de caráter constitucional conformador, justificando a 

reivindicação pela realização de políticas públicas
635

. 

 

4) oportunidades sociais: “são as disposições que a sociedade estabelece nas 

áreas de educação, saúde etc., as quais influenciam a liberdade substantiva de o 

indivíduo viver melhor. Essas facilidades têm importância tanto na qualidade de vida 

quanto na participação econômica e política mais efetiva”
636

;  

 

5) segurança protetora: resguarda os vulneráveis de caírem na miséria extrema 

através de uma rede de seguridade social e  outras medidas que visem as garantias 

mínimas de sobrevivência das pessoas. Medidas estas que não são tão caras quanto 

alardeiam alguns, especialmente nos países em desenvolvimento, onde o custo da mão 

de obra e dos produtos é menor.
637

 

Há uma espécie de elo entre essas, no qual o aumento da liberdade de uma 

delas contribui para o aumento da liberdade humana em geral, assim como assessora 

uma às outras
638

. Ou seja, a expansão de uma dessas liberdades como instrumento 

acarretaria não só o desenvolvimento social
639

 como também influenciaria na expansão 

das demais espécies de liberdades, no seu papel constitutivo e instrumental
640

.  E é ai 

que reside a eficácia na liberdade instrumental: a inter-relação entre ambas é 

fundamental para promover as liberdades substantivas. 

Poderíamos dizer que as liberdades, em suas relações mútuas, seriam ao 

mesmo tempo instrumentais e constitutivas, sendo uma o instrumento da expansão e 

                                                                                                                                               
preços e intervir em setores específicos, na medida em que se verifiquem defeitos ou insuficiências do 

mercado. Essa intervenção somente se justifica mediante evidência de certos requisitos, muito restritos 

quando a questão se configurar interesse de natureza econômica. O direito das agências reguladoras 

independentes. São Paulo: Dialética, 2002. p. 34.  
635

 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 13ª. Ed. São Paulo: 

Malheiros, 2008. p. 251 e ss.  
636

 “são as disposições que a sociedade estabelece nas áreas de educação, saúde etc., as quais influenciam 

a liberdade substantiva de o indivíduo viver melhor. Essas facilidades têm importância tanto na qualidade 

de vida quanto na participação econômica e política mais efetiva”. Desenvolvimento como liberdade. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 56.  
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 Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 56. 
638

 Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 54. 
639

 O autor afirma que “com oportunidades sociais adequadas, os indivíduos podem efetivamente moldar 

seu próprio destino e ajudar uns aos outros”. p. 26. 
640

 Segundo o autor, “as liberdades políticas (na forma de liberdade de expressão e eleições livres) ajudam 

a promover a segurança econômica. Oportunidades sociais (na forma de serviços de educação e saúde) 

facilitam a participação econômica. Facilidades econômicas (na forma de participação no comércio e na 

produção) podem ajudar a gerar abundância individual, além de recursos públicos para os serviços 

sociais. Liberdades de diferentes tipos podem fortalecer umas às outras”. Desenvolvimento como 

liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 25/26. 



184 

 

construção da outra. O autor cita como exemplo o papel fundamental das liberdades 

políticas no fornecimento de incentivos e informações na solução de necessidades 

econômicas sociais, pois entende que a melhora nas necessidades econômicas passaria 

necessariamente por discussões públicas e debates públicos abertos, sendo, portanto, 

essencial as liberdades políticas e os direitos civis
641

. 

Além do mais, as liberdades políticas – e a escolha democrática - possibilitam 

aos cidadãos participarem da esfera decisória, da seleção dos valores sociais e ainda 

debater (e avaliar) sobre esses na escolha das prioridades, sendo, pois, fundamental 

tanto na escolha de valores quanto na formação e conceituação das próprias 

necessidades econômicas
642

. Mas para isso é necessário comunicação e diálogos 

abertos, com discussões, debates, críticas e dissenso
643

.  

Tem de haver uma consideração tanto do aspecto do processo de liberdade 

quanto do aspecto da oportunidade.  

Nesse sentido, o autor considera a liberdade política como uma das liberdades 

mais importante da existência social, tendo o papel fundamental na formação de valores 

e éticas. Em face de tudo isso, esses processos políticos não podem ser deixados apenas 

àqueles que se encontram nos cargos superiores do governo
644

. 

Não obstante a impossibilidade de se analisar separadamente o processo de 

liberdade e o aspecto da oportunidade, a democracia depende, ainda, da eficácia do seu 

exercício. Assim, é necessária a prática democrática e dos direitos políticos, que esses 

realmente cheguem a ser exercidos pelas pessoas comuns, transpondo a apatia e a 

alienação
645

. 

Aqui também reside a importância da liberdade, pois esta pressupõe 

responsabilidade. Há uma relação intrínseca entre ambas, uma relação de mão dupla: a 

liberdade efetiva e a capacidade de agir faz com que as pessoas pensem em exercer sua 

                                                 
641

 Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 175. Conforme o 

autor, “as relações não são apenas instrumentais (as liberdades políticas podem ter o papel fundamental 

de fornecer incentivos e informações na solução de necessidades econômicas acentuadas), mas também 

construtivas. Nossa conceituação de necessidades econômicas depende crucialmente de discussões e 

debates públicos abertos, cuja garantia requer que se faça questão da liberdade política e dos direitos 

civis”. 
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 Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 46 e 181.  Conforme o 

professor indiano, “na formação dessas compreensões e crenças, as discussões públicas têm um papel 

crucial. Os direitos políticos, incluindo a liberdade de expressão e discussão, são não apenas centrais na 

indução de respostas sociais a necessidades econômicas, mas também centrais para a conceituação das 

próprias necessidades econômicas”. p. 181/182. 
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 Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 179/180.   
644

 Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 326/331. 
645

 Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 182/183. 
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liberdade ou não, a qual envolve a responsabilidade. Na ausência de liberdades, não há 

que se falar em responsabilidades
646

. 

A efetivação dos direitos políticos – e da democracia – é vista não apenas como 

um meio do desenvolvimento, mas também como partes constitutivas dos fins do 

desenvolvimento. Além do mais, o seu exercício contribui para fazer com que o Estado 

seja mais responsável ao atendimento de suas funções
647

.  

Conforme o autor indiano
648

,  

 

valorizamos a liberdade formal e a liberdade substantiva de expressão e ação 

em nossa vida, não sendo irracional que seres humanos – criaturas sociais 

que somos valorizem a participação irrestrita em atividades políticas e 

sociais. Além isso, a formação bem informada e não sistematicamente 

imposta de nossos valores requer comunicação e diálogo abertos, e as 

liberdades políticas e direitos civis podem ser centrais para esse processo. 

Ademais, para expressar publicamente o que valorizamos e exigir que se dê a 

devida atenção a isso, precisamos de liberdade de expressão e escolha 

democrática.  

 

A teoria de Amartya Sen pode ser facilmente vista sob a sistemática da 

regulação econômica. Se por um lado, o Estado Regulador foi implementado sob a 

motivação de melhorar a eficiência estatal, ser mais responsável na gestão dos gastos 

públicos e aproximar o cidadão – e suas necessidades - do Estado; por outro lado, é 

necessário que o Estado aja com fulcro de concretizar o objetivo e a finalidade prevista 

na Constituição, assim como buscar se aproximar do cidadão para diminuir a tensão 

gerada no modelo anterior
649

. 

A regulação econômica é empreendida sob a atuação das agências reguladoras, 

as quais deverão ser o meio para se atingir determinada finalidade prevista na 

Constituição e no ordenamento infraconstitucional, a partir da observação do setor 

regulado. Assim, inserindo a doutrina de Amartya nessa sistemática, cabe às agências, 

no exercício da sua função normativa e reguladora, passar a ser o centro da regulação, 

local em que haja a possibilidade de se retirar as amarras das liberdades dos indivíduos 

e de se garantir as liberdades instrumentais e substantivas buscando: a) intramercado: 

expandir as liberdades individuais, ao equilibrar o setor, diminuir o entrave para a livre 

iniciativa e livre concorrência, proteger os consumidores; b) extramercado: expandir as 

liberdades individuais, ao buscar concretizar os objetivos constitucionais, a partir de 
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 Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 322.  
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 Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 326.  
648

 Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p. 179/180. 
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 Lembre-se que a regulação econômica tem como função não só manter o equilíbrio do mercado mas 

também buscar a realização de certos fins de caráter social e coletivo/difuso.  
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valores sociais, coletivos e difusos, tais como a proteção ao meio ambiente. E, por 

conseguinte, estar em processo de desenvolvimento
650

.  

Nesse sentido, em primeiro lugar, deve-se ter em mente que as agências, como 

entidade estatal – e não governamental – a prezar pela preservação e busca do interesse 

público, deve ser o espaço público de discussão e deliberação dos problemas 

enfrentados no setor regulado (liberdades políticas)
651

. No entanto, só será possível o 

exercício das liberdades políticas, se aqueles entes perpassar a informação necessária,  

“traduzir” os termos técnicos e explicar as possíveis consequências (garantias de 

transparência e liberdade de expressão – em sentido amplo) aos interessados. Por fim, 

ela ainda tem como dever incentivar a participação de todos os agentes do mercado 

(oportunidades sociais)
652

, para buscar diminuir as amarras das liberdades (em sentido 

amplo), assim como aumentar as facilidades econômicas, e retirar as amarras para a 

expansão das liberdades econômicas.  

As liberdades instrumentais se comunicam e agem para a atuação mais 

eficiente das agências reguladoras. No momento em que elas atuam de forma efetiva, as 

agências passam a atuar de forma mais qualificada e eficiente, tendo como 
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 Entendemos o desenvolvimento como um processo de expansão das liberdades instrumentais, cuja 

função estatal é atuar, elaborar políticas públicas e criar arranjos institucionais visando o 
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Diogo Pignataro; MENDONÇA, Fabiano André de Souza; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. A 

governança pública e o estado regulador brasileiro na efetivação do direito fundamental ao 

desenvolvimento. In: Regulação econômica e proteção dos direitos humanos: um enfoque sob a 

óptica do direito econômico. Org.: Fabiano André de Souza Mendonça; Vladimir da Rocha França; 

Yanko Marcius de Alencar Xavier. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2008. p. 55. 
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participar da seleção desses valores. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1999. p. 46. 
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Companhia das Letras, 1999. p. 31. 
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consequência um melhor cumprimento das suas funções e dos objetivos constitucionais, 

e, por consequência, uma expansão das liberdades substantivas.  

Diogo Pignataro, Fabiano Mendonça e Yanko Xavier afirmam que as agências 

reguladoras devem contribuir para o desenvolvimento, promovendo as liberdades 

instrumentais e com as seguintes funções: a) garantir o devido processo administrativo e 

ajudar no planejamento para o desenvolvimento; b) realizar a abertura democrática 

através de mecanismos de participação pública e espaço comum para ideias e 

manifestações
653

. 

A atuação das agências através dessa abertura democrática é essencial também 

para a governança pública
654

. Diogo Pignatário, Fabiano Mendonça e Yanko Xavier 

entendem que a governança pública corresponde “as formas pelas quais as partes 

envolvidas na sociedade como um todo interagem mutuamente a fim de influenciar as 

questões das políticas públicas.”
655

, com a função de “nortear essas ações derivadas de 

imposições constituições, a fim de buscar um melhor desenrolar das ações estatais 

assumidas dentro do contexto macro a ser considerado, que é a sua própria razão de ser, 

qual seja, o desenvolvimento”
656

 . E dessa forma, a governança pública não está ligada 

apenas à atuação estatal na economia, mas deve-se levar em consideração a participação 
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de todas as entidades das empresas, usuários e da sociedade, organizadas ou não, 

interligadas à atividade econômica regulada
657

. 

 Isso porque, dentre os vários princípios da governança pública, estão 

elencados: a conquista de decisão democrática, o engajamento dos cidadãos e dos 

atores, a transparência, a responsabilização, a inclusão social e igualdade (de 

oportunidades, de utilização, de acesso), voluntariedade e capacidade de trabalhar em 

parceria
658

. E segundo os autores
659

: 

 

O aparato institucional que subsidiaria esses mecanismos se concretizou nas 

agências reguladoras independentes. Ao assumir a regulação dos serviços 

públicos e da atividade econômica, as agências e órgãos que a executam são 

colocados em uma posição central de mediação dos diversos agentes 

envolvidos, tais como as empresas, investidores, usuários, políticos e, 

inclusive, em relação aos excluídos do acesso aos bens regulados, devendo 

manter relações equilibradas com esses stakeholders e administrar conflitos e 

disputas. A mediação e busca de equilíbrio entre os interesses dessa 

diversidade de agentes é uma característica intrínseca da regulação. É nesse 

espírito que as agências possuem em seus estatutos legais como práticas a 

serem efetivadas na solução de controvérsias surgidas entre as empresas e os 

consumidores/usuários a mediação, a conciliação e, por vezes, o arbitramento 

administrativo, fazendo com que elas estabeleçam o aparato jurídico-

institucional necessário para se tornarem o fórum de solução das disputas de 

interesses envolvidos, seja na defesa dos consumidores, seja na defesa das 

empresas. Outro aspecto crucial que consagra a participação dos 

consumidores e das empresas na defesa de seus interesses no âmbito dos 

sistemas regulatórios diz respeito às audiências e/ou consultas públicas 

promovidas pela agência, sempre que algum processo decisório ou expedição 

de normas típicas de seu poder de regular o mercado vier a afetar os direitos 
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interdependente do Estado em rede (Manuel Castells). Para o autor, a governança consiste em um modelo 

alternativo à estrutura hierárquica do governo, na busca da eficácia dentro de uma economia globalizada, 

atuando em sua máxima capacidade mas respeitando e garantindo os valores do Estado Democrático de 

Direito. A finalidade da governança é “alcançar a estabilidade das instituições políticas e sociais por meio 

do fortalecimento do Estado de Direito e do fortalecimento da sociedade civil, mediante o fomento de 

uma participação e de um pluralismo de dimensões múltiplas”. O autor complementa afirmando que é a 

Administração consensual democrática que mais se harmoniza com os desafios apresentados pelo mundo 

novo (século XXI). Direito Administrativo Democrático. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 215 e ss. 
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 OLIVEIRA, Diogo Pignataro; MENDONÇA, Fabiano André de Souza; XAVIER, Yanko Marcius de 

Alencar. A governança pública e o estado regulador brasileiro na efetivação do direito fundamental ao 

desenvolvimento. In: Regulação econômica e proteção dos direitos humanos: um enfoque sob a 

óptica do direito econômico. Org.: Fabiano André de Souza Mendonça; Vladimir da Rocha França; 

Yanko Marcius de Alencar Xavier. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2008. p. 59/60 
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 OLIVEIRA, Diogo Pignataro; MENDONÇA, Fabiano André de Souza; XAVIER, Yanko Marcius de 

Alencar. A governança pública e o estado regulador brasileiro na efetivação do direito fundamental ao 

desenvolvimento. In: Regulação econômica e proteção dos direitos humanos: um enfoque sob a 

óptica do direito econômico. Org.: Fabiano André de Souza Mendonça; Vladimir da Rocha França; 

Yanko Marcius de Alencar Xavier. Fortaleza: Fundação Konrad Adenauer, 2008. p. 60/61. Gustavo 

Justino afirma que, “com a ascensão de fenômenos como o Estado em rede e a Governança Pública, 

emerge uma nova forma de administrar, cujas referências são o diálogo, a negociação, o acordo, a 

coordenação, a descentralização, a cooperação e a colaboração. Assim o processo de determinação do 

interesse público passa a ser desenvolvido a partir de uma perspectiva consensual e dialógica, a qual 

contrasta com a dominante perspectiva imperativa e monológica, avessa à utilização de mecanismos 

comunicacionais internos e externos à organização administrativa.”. Direito Administrativo 

Democrático. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 228.  
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do consumidor ou dos agentes econômicos envolvidos. Com isso, pretende-se 

avançar na transparência dos processos decisórios, aumentar a informação 

disponível, fortalecer os mecanismos de controle social e considerar 

explicitamente o consumidor como uma das prioridades da atuação das 

agências. 

 

Ademais, da mesma forma que se entendeu que o Estado deveria sair da esfera 

econômica para deixar livres aos particulares, o que consiste, de certa forma, em retirar 

uma amarra da liberdade econômica e expandir as liberdades individuais, o Estado não 

pode permitir que a expansão das liberdades individuais de um agente de mercado 

supere e seja determinante para reduzir as amarras das liberdades dos demais atores 

sociais, que nessa situação são hipossuficientes, seja o consumidor seja o cidadão. E 

assim cabe ao Estado procurar, através da sua função diretiva, atuar para direcionar os 

agentes do mercado, de forma consensual, a atingir determinados objetivos para a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária.  

Ora, se um dos fundamentos/justificação do Estado para a mudança para o 

modelo regulatório foi a aproximação daquele com a sociedade e cidadão, se aproximar 

dos seus problemas, pois haveria uma ruptura da coesão social não sanada nem 

respondida pelo modelo do Estado Social; cabe ao Estado reconstruir o tecido social 

desgastado pela sociedade contemporânea. E essa coesão social não pode ser 

(re)construída apenas pela eficiência na prestação dos serviços e na “devolução” de 

certas atividades à iniciativa privada, mas deve ser possibilitado (e incentivado) aos 

interessados participar nas tomadas de decisões e influenciar diretamente as autoridades 

públicas.  

 

 

 

 

5.4 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Com a ascensão do novo movimento constitucional, caracterizado pela abertura 

do sistema jurídico à sociedade e seus valores e a Constituição como centro do sistema, 

pautada pela dignidade da pessoa humana e elevação dos princípios à categoria de 

norma, há um reequilíbrio da relação Estado e sociedade.  

O Estado perde o monopólio do Direito e passa a atuar de forma subsidiária à 

sociedade. Esta sai da posição passiva da democracia e passa a assumir a feição ativa na 

República democrática, participando da gestão da coisa pública, controlando, 

fiscalizando e/ou participando dos processos de decisão. O Estado, por sua vez, passa a 
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ser o sujeito responsável por acompanhar e implementar os instrumentos necessários 

para essa emancipação do cidadão. É a democratização do Estado e, por conseguinte, da 

Administração Pública.  

A democratização da Administração Pública implica uma renovação dos seus 

dogmas: a) a ascensão do princípio da legalidade para o princípio da juridicidade; b) 

relativização do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado; c) 

mudança de uma Administração hierárquica, centralizada, piramidal e imperial para 

uma Administração em rede, horizontal, policêntrica e cidadã, voltada para uma atuação 

mais pluralizada e dialógica. Para isso, a Administração deve estar imiscuída nos 

seguintes princípios: a) Pluralismo; b) socialidade; c) democracia, que, no âmbito da 

Administração, implica a observância dos princípios da participação dos cidadãos no 

processo de decisão, publicidade, procedimentalização, motivação, proporcionalidade, 

etc.  

Por outro lado, com o objetivo de acompanhar a pluralidade e complexidade da 

sociedade, assim como satisfazer as deficiências do Estado Social, o Estado se 

descentraliza e fragmenta-se; o que culminou no seu déficit de legitimidade (observado 

pela sistemática da democracia representativa). E é a nova Administração Pública, 

plural, dialógica e flexível, pautada pela abertura procedimental aos cidadãos, que vem 

resgatar a legitimidade sofrida com aquele movimento: como o “déficit democrático” 

surgiu em decorrência da tentativa de aproximação e abertura estatal ao cidadão, este 

passa a fazer parte do processo de decisão como forma de qualificar/legitimar o 

processo decisório. 

Nesse sentido, a democracia representativa será essencial para criar arranjos 

institucionais (tanto na esfera procedimental quanto estrutural - órgão) para que os 

cidadãos possam participar da gestão pública, com fulcro na dimensão axiológica 

constitucional. Faz parte da evolução da Administração unilateral, autoritária e 

hierárquica para uma nova Administração participativa, dialógica, horizontal e 

democrática. Por isso a importância da procedimentalização da Administração Pública: 

os procedimentos deliberativos têm a função de legitimar o sistema, pois eles garantem 

que os diversos interesses, em jogo, sejam expressos e levados em consideração através 

de um debate público, permitindo a construção do consenso em torno da ação pública. 

A função do Estado passa a ser a manutenção do equilíbrio do setor regulado, 

amortecer tensões, supervisionar o jogo econômico, compor conflitos e direcionar e 

harmonizar a atuação do particular para a concretização do interesse público. O direito 
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passa a ser um guia, direcionamento/objetivo a ser perseguido. O Estado assume uma 

posição de neutralidade, de arbitragem, como um observador do jogo econômico com o 

interesse de concretizar os objetivos constitucionais delimitados no interesse público. 

Entretanto a definição deste interesse (público) deixa de ser monopólio do Estado e 

passa a ser alcançado através de um diálogo com os interessados. É a mudança de uma 

Administração fechada, centralizada e hierárquica para uma Administração aberta, 

descentralizada, horizontal e dialógica.  

É nesse contexto que o Estado Regulador está inserido. Não há coincidência a 

regulação econômica e a luta pela democratização da sociedade ocorrer na mesma 

época: a busca pela eficiência e aproximação do Estado ao cidadão refaz o espaço 

público. O Estado não só devolve a prestação do serviço público à sociedade, mas 

também se abre a esta para a sua participação nos processos decisórios.  

Nesse sentido, a legitimidade da regulação econômica é auferida da (na) sua 

abertura democrática nos processos de decisão normativa, com a observância dos 

princípios da participação, processualidade, proporcionalidade, motivação etc. E ainda: 

a processualidade participativa tem como pressupostos a argumentação, diálogo, 

motivação e racionalidade, os quais serão essenciais para produzir resultados mais 

céleres, mais justos e menos onerosos. 
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CAPÍTULO 6 - A LEGITIMAÇÃO PELO PROCEDIMENTO PARTICIPATIVO 

NA REGULAÇÃO ECONÔMICA
660

 

 

 

6.1 AS BASES CONSTITUCIONAIS 

 

Como já defendemos nos capítulos anteriores, a legitimidade das normas 

jurídicas, dentro de um Estado Democrático de Direito, depende tanto do seu aspecto 

interno quanto externo ao sistema. Especificamente, a legitimidade decorrerá em três 

vertentes: o título, o exercício do poder e o resultado do exercício do poder. Em uma 

relação imbrincada entre a legitimidade e a legalidade (chamado de princípio da 

juridicidade em uma visão pós-moderna), temos que enquanto esta decorre de uma 

observância interna ao sistema, a legitimidade acrescenta o aspecto externo. Ou seja, a 

legitimidade observa o ambiente no qual a norma jurídica está – ou deveria estar – 

inserida com o objetivo de produzir os inputs, valores e expectativas da sociedade, 

reduzindo para o sistema jurídico a complexidade da sociedade. Por conseguinte, a 

legitimidade, através do processo de criação normativa, tem como base e parâmetro o 

ordenamento jurídico democrático positivo, o qual ela não pode deixar de observar.  

Nesse sentido, a observância da legitimidade sob a perspectiva externa ao 

sistema, no seu processo de criação normativa, pautada no conceito de democracia 

substantiva (material) e formal, necessita a análise do ordenamento jurídico vigente, 

suas regras e princípios, pois, como dissemos acima, o legitimidade decorrerá da própria 

legalidade, dos contornos estabelecidos pelo Direito.  

Com base nesses paradigmas, refutamos a tese de déficit democrático (déficit 

de legitimidade) da regulação econômica partindo do pressuposto de que apesar de uma 

eventual quebra do liame democrático (agentes não escolhidos pelo “povo” elaborar 

normas a vincular os agentes setoriais e a descentralização de decisões político-

administrativas), na verdade, há um fortalecimento do princípio democrático dessas 

normas quando é possibilitada a participação de todos os interessados no seu processo 

de criação.  

A argumentação de déficit de legitimidade da regulação pauta-se em critérios 

puramente da democracia representativa
661

, o que consiste em uma visão limitada, 
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 O estudo inicial desse objeto de pesquisa foi publicado como As agências reguladoras e o 

procedimento participativo: uma discussão acerca da democracia participativa. Revista dos Tribunais, 

São Paulo, ano 100, Vol. 913, novembro, 2011; e posteriormente escolhido para compor a Edição 

Especial dos 100 anos da Revista dos Tribunais, como As Agências reguladoras e o procedimento 

normativo. In: Doutrinas Essenciais de Direito Administrativo. Org: Maria Sylvia Zanella di Pietro e 

Carlos Ari Sundfeld. Vol. VI. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. 
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insuficiente e inadequada sobre o próprio conceito de democracia
662

. Ao analisar o 

processo normativo das agências e, por conseguinte, a sua força legitimante 

(democrática), temos de buscar entender o conceito de democracia e qual a sua relação 

com o ordenamento jurídico, a partir do seu momento histórico e das circunstâncias 

sociopolíticas do mundo atual
663

.  

Não há como situar uma sociedade do século XXI, com relações - cada vez 

mais - complexas e plurais, dentro de um conceito elaborado no século XVIII. Na 

sociedade contemporânea - também chamada de Pós-moderna –, as relações 

interpessoais e entre a própria sociedade e o Estado são muito mais complexas. O 

Direito, com a função de acompanhar e contribuir para a evolução da sociedade, não 

pode ficar olhando para o passado com seus institutos muitas vezes caducos, sem buscar 

adequá-los ao mundo atual. Logicamente, o Direito não pode perder a sua base e sua 

identidade, mas para isso é necessário a releitura dos seus institutos dentro do mundo 

atual. Da mesma forma que a “carcaça” de um Fusca não acompanha o motor de uma 

Ferrari ou Lamborghini, a sociedade desprezará o sistema jurídico, no momento em que 

este se tornar obsoleto e não conseguir mais interagir com os demais sistemas da 

sociedade.  

Como já abordamos nos capítulos anteriores, a ascensão do homem ao centro 

do ordenamento jurídico (através dos direitos fundamentais, no qual o princípio da 

dignidade humana é o seu núcleo principal) e a pluralização da sociedade faz com que 

haja, de forma gradual, uma evolução no paradigma da democracia representativa para a 

participativa.  

Porém, a participação da sociedade no processo normativo precisa estar 

prevista e delineada pelo ordenamento jurídico pátrio
664

. E é exatamente o ordenamento 
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 Essa forma democrática fundou-se sobre o mito da “identidade entre representante e representado”, 

cuja crença reside em que quando aquele decide, é como se o próprio representado estivesse decidindo: o 

povo se autogoverna. 
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 JUSTEN FILHO, Marçal. agências reguladoras e democracia: existe um déficit democrático na 

“regulação independente”?. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de. O poder normativo das agências 

reguladoras. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 308. Não podemos esquecer que no último século 

presenciamos um declínio da democracia representativa, no qual o povo – verdadeiro detentor do poder – 

é colocado em um patamar de “terceiro não interessado” no processo político, transformando-se em um 

“alienado político” na elaboração das normas. 
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 Conforme ensina Walber de Moura Agra, “a Democracia representativa clássica mostra-se 

incompatível com vários dos preceitos do Neo-republicanismo, primordialmente no pertinente ao 

incremento de uma cidadania ativa. O objetivo é a criação de uma democracia mais efetiva e plural, que 

funcione com a participação atuante da população”. Republicanismo. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2005. p. 70/71. 
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 A Constituição Federal de 1969 – em sentido material -, outorgada pelo regime ditatorial, não previa a 

possibilidade da democracia participativa, nem consagrava o Estado Democrático de Direito. Limitava-se 
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jurídico, com base nas regras e princípios constitucionais, que ditará as “regras do jogo” 

da dinâmica regulatória a serem obedecidas por todos os participantes e interessados, 

atuando tanto como direito subjetivo destes e garantia contra o poder estatal quanto 

como forma de controle dos atos regulatórios.  

O direito dos interessados participarem do processo de elaboração normativa 

decorre tanto do princípio de participação popular
665

 (vertente do princípio 

democrático
666

) e do princípio republicano quanto do devido processo legal 

constitucional (art. 5º, LIV e LV
667

, CF/88)
668

 e o direito de petição
669

 (art. 5°, inc. 

XXXIV, “a”, CF/88).  

O princípio da participação pública consiste em uma decorrência do princípio 

da dignidade humana (art. 1º, inc. III, CF/88) e concretização do pluralismo político e é 

expressão do direito de cidadania
670

 – ambos fundamentos da República Federativa do 

                                                                                                                                               
a dispor que o Brasil possuía, como forma de governo, a República representativa, e que o poder seria 

exercido em nome do povo. Já a Constituição Federal de 1988 prevê não só um Estado Democrático de 

Direito como o povo como titular do poder, cujo exercício pode se dar tanto através da democracia 

representativa quanto participativa. E em diversos outros momentos, há previsão na Carta Magna atual da 

democracia participativa, tais como art. 5º, XIV, XXXIII, XXXIV, LV, LXIX, LXXIII, art. 10, 14, 29, 

XII, 31, parágrafo 3º, 37, parágrafo 3º, 58, II e IV, 61, parágrafo 2º, 74, parágrafo 2º, 89, VII, 94, 187, 

194, VII, 198, III, 204, II, 206, VI, 216, parágrafo 1º, 225 etc. 
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MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade. 4ª. Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2001. p. 237. O autor coloca a participação pública, assim como a eficiência e a transparência, 

como princípios elementares da filtragem autopoiética no sistema jurídico.  
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 O princípio da participação popular (proveniente do princípio democrático) pode ser entendido – 

conforme o foco dado neste estudo– como a própria soberania do povo, tratada por Habermas. Para o 

filósofo alemão a soberania do povo deve ser observada em uma perspectiva procedimental, no qual o 

povo deve ser tratado como plural. Conforme relata Marcelo Neves, em Habermas o povo “afirma-se 

pluralisticamente nos processos de formação da vontade estatal, enquanto estes permitem o fluxo das 

diversas opiniões, valores e interesses”. Entre Têmis e Leviatã: Uma relação difícil. 2ª. Ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 2008. p. 163. 
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 A Constituição Federal de 1988 foi a primeira constituição brasileira a conter em seu bojo o princípio 

do devido processo legal (due processo of law).  
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 Andrea Alves de Almeida ensina que não há democracia sem processo, pois este instrumento, ao 

permitir o debate e a participação efetiva da sociedade, garante os direitos fundamentais e canaliza a 

soberania do povo, imprescindíveis em um Estado Democrático de Direito. ALMEIDA, Andréa Alves de. 

Processualidade jurídica e legitimidade normativa. Belo Horizonte: Fórum, 2005. p. 130.  
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 BRUNA, Sérgio Varella. Procedimentos normativos da Administração e desenvolvimento econômico. 

In: SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 256.  
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 Conforme a Constituição Federal de 1988, assim como as Constituições do Estado moderno, o cidadão 

consiste no sujeito político. Segundo Jordi Borja, “Ele é o possuidor de um estatuto que lhe confere, além 

de direitos civis e sociais, os direitos de participação política”. Borja afirma que o conceito de cidadão é 

fruto de uma realidade dinâmica; e que a cidadania consiste, em primeiro lugar, em uma “relação política 

entre um indivíduo e uma comunidade política, em virtude de que é membro do pleno direito dessa 

comunidade e lhe deve lealdade enquanto ela desfrute. Atualmente, a cidadania supõe um estatuto 

jurídico que atribui um conjunto de direitos políticos, civis e sociais aos sujeitos que a desfrutam. (...) 

Assim, a cidadania permite executar, pelo menos teoricamente, o conjunto de papéis sociais que ensejam 

aos ‘cidadãos’ intervir nos assuntos públicos”.  BORJA, Jordi. O papel do cidadão na reforma do Estado. 

In: PEREIRA, L. C. Bresser; WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes. Sociedade e Estado em 

transformação. São Paulo: Unesp, 2001. p. 362/363. Para Walber de Moura Agra a cidadania consiste 

“nas mais variadas formas de manifestação dos direitos políticos individuais, que apenas podem ser 

desenvolvidos de forma ampla em um Estado Democrático Social de Direito, seja através dos 
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Brasil (art. 1°, inc. V e II, CF) - e de consciência social. Dizer que algo decorre do 

“fundamento” da República carrega valor inestimável ao ordenamento: se, por um lado, 

o fundamento é a base do Estado brasileiro, por outro, é uma diretriz interpretativa na 

sua atuação.  

Nesse sentido, é possível afirmar o direito de participação como um direito 

fundamental
671

 decorrente de normas constitucionais, conforme demonstrado acima. E, 

por isso, submete-se ao regime dos direitos fundamentais, tal como a aplicabilidade 

imediata (art. 5º, parágrafo 1º, da CF/88) e a impossibilidade de sua abolição, sendo 

considerado cláusula pétrea pelo ordenamento jurídico (art. 60, parágrafo 4º, da 

CF/88)
672

. 

O princípio da dignidade humana (fundamento da república) consiste no núcleo 

de todos os direitos fundamentais e o Estado existe como instrumento de realização e 

concretização desse princípio. A função administrativa não é diferente: ela deve não só 

observar como também buscar a concretização da dignidade humana, e isso implica 

uma aproximação entre o ente estatal e os administrados e sociedade para que possam 

ser revelados os seus anseios e, assim, alcançar uma melhor qualificação e eficiência 

das suas decisões. Isso implica a presença de canais participativos aos particulares e à 

sociedade
673

. 

O princípio da democracia participativa auxilia, como princípio instrumental, a 

representação política, atingindo, pois, a realização plena da democracia: os detentores 
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Republicanismo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. p. 78/79. 
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 Juarez de Freitas leciona que qualquer limitação ao princípio de participação deve ser interpretada 
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Malheiros, 2009. p. 410.  
672

 Ver SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. A participação popular na Administração Pública: o 

Direito de reclamação. São Paulo: Renovar, 2002; e OLIVEIRA, Gustavo Justino. Direito 

Administrativo Democrático. Belo Horizonte: Fórum, 2010. Conforme a classificação elaborada por 

Jellinek, o direito de participação consiste no status activus ou políticos ou de participação dos direitos 
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Paulo Bonavides a elevou à 4º dimensão dos direitos fundamentais. A Constituição aberta: temas 

políticos e constitucionalismo da atualidade, com ênfase no Federalismo das Regiões. 3ª. Ed. São 

Paulo: Malheiros, 2004. ______. Teoria do Estado. 7ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2008. No entanto, 
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dimensões dos direitos fundamentais.  
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 Ver OLIVEIRA, Gustavo Justino. Direito Administrativo Democrático. Belo Horizonte: Fórum, 

2010. 
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do poder, no gozo de sua cidadania, têm a faculdade de escolher não apenas “quem os 

governará, mas como querem ser governados”
674

. 

Conforme Diogo de Figueiredo Moreira Neto
675

, com a ampliação juspolítica 

do conceito de cidadania, a participação se torna fundamental para buscar a legitimidade 

e dar efetividade ao Direito Contemporâneo, em todas as funções estatais: legislativa, 

judicial e executiva. 

Dessa forma, o poder democrático legítimo no Estado de Direito não é – e nem 

pode ser – auferido apenas em virtude da pura e simples representação (eletividade). É 

necessária a (re)introdução da participação da sociedade (o povo como detentor do 

poder), direta e pessoal, no processo pelo qual as decisões são proferidas
676

.  

O princípio da democracia participativa caracteriza-se, ainda, por ser uma 

evolução no conceito de democracia quanto à participação da sociedade na gestão da res 

publica
677

. O cidadão sai da função de mero eleitor e passa a participar da gestão da 

administração pública, inclusive quando da tomada da decisão administrativa
678

, o que, 

em última análise, caracteriza-se por ser própria essência do princípio republicano, isto 

é, governo (ou coisa) do povo e para o povo. 

A Constituição Federal adotou, em oposição ao governo monárquico, a 

República como forma de governo (caput do art. 1º). A forma de governo implica 

delimitar a organização, estrutura e funcionamento do ente estatal, tanto em seu aspecto 

interno (entre órgãos estatais e entre o Estado e seus servidores) quanto externo (entre o 

Estado e a sociedade). A finalidade do republicanismo é garantir a liberdade do cidadão, 

tendo como principais características, dentre outras: a) defesa e difusão das virtudes 
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cívicas; b) construção da democracia participativa
679

; c) incentivo ao autogoverno dos 

cidadãos
680

. Ou seja, a partir da previsão constitucional da República como forma de 

governo, não pode o ente público se furtar a participação da sociedade nas decisões 

políticas quando possível. A república pressupõe uma democracia participativa, cuja 

sociedade tem a incumbência de gerir a coisa pública, controlar os gatos estatais e 

participar dos processos de decisão. A democracia representativa só deve prevalecer 

sobre a participativa quando esta não puder ser implementada.  

  O princípio da participação pública, vertente do princípio democrático
681

, foi 

erigido, com a Constituição Federal de 1988, no seu art. 1°, parágrafo único, à matéria 

constitucional, como um dos princípios constitucionais que modelam o Estado 

Brasileiro
682

.  O art. 1°, em seu parágrafo único, afirma que “todo o poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição”. É bem verdade que, no caso das agências reguladoras, se na criação das 

mesmas não há nenhuma inconstitucionalidade, mas alude-se quanto ao seu déficit de 

legitimidade democrática em razão de o poder normativo não ser exercido pelos 

representantes do povo, a norma contida naquele parágrafo deixa claro que o poder é 
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exercido pelos representantes do povo OU por estes diretamente, ocorrendo esta através 

da chamada democracia participativa
683

.  

Se há déficit democrático - quando não há representantes do povo na 

elaboração das normas, não o há quando o próprio povo participa do seu processo; pelo 

contrário, o processo normativo sairá fortalecido democraticamente. Lembre-se que o 

princípio da representação no modelo democrático é um princípio subsidiário ao 

princípio da participação, em que apenas na impossibilidade deste aquele deve surgir. E 

como no caso específico das agências reguladoras há a perfeita possibilidade da 

participação, haverá um fortalecimento democrático nessas.  

Ora, como bem assevera Alexandre Santos Aragão, se o poder decorre do 

próprio povo e há uma decisão em que a discricionariedade de um órgão em elaborá-la 

possa atingi-los, é justo e natural a manifestação dos titulares e daqueles que podem ser 

atingidos pelo enunciado normativo a ser elaborado
684

.  

Nesse conspecto, as agências não podem se abster de reconhecer a participação 

dos particulares no processo decisório
685

 e nem de dar condições efetivas de 

participação na esfera pública
686

. A participação do particular nos procedimentos 

consiste na própria legitimidade do poder normativo das agências e, por conseguinte, 

condição de validade da norma. A não observância a este princípio caracteriza causa 

invalidadora do ato normativo expedido
687

 e pode levar ao desfazimento da norma pelo 
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exercício do controle judicial
688

. Sérgio Varella Bruna
689

 afirma, ainda, que o ato 

normativo só terá validade quando se mostrar que a participação dos interessados tenha 

sido provada de significado prático.  

Ademais, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, §3°
690

 (incluído pela 

Emenda Constitucional 19/98,) prevê, expressamente, que devem ser disciplinadas em 

lei as formas de participação do usuário na administração pública, que nada mais são do 

que uma imposição do constituinte brasileiro para a concretização do regime 

democrático e pluralista
691

. 

Sob outro ponto de vista, uma agência tende a perder a sua legitimidade no 

momento em que não se submete ao controle democrático na produção de suas normas, 

baseando-se apenas em critério técnico-científico
692

. O agente tende ao abuso com a 

ausência de democracia, neste caso consagrado pela participação dos interessados no 

processo de produção normativa. Esta é a própria essência do princípio da separação dos 

poderes: limitar o abuso do poder.  

Configura-se entre os deveres da agência provocar a participação da parcela da 

sociedade interessada
693

, cuja efetivação assegurará a forma mais atual de separação dos 

poderes, na medida em que ela assume, como uma de suas funções, limitar o poder 

decorrente das outras esferas do poder por meio dos procedimentos democráticos
694

. 

                                                 
688

 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Regulatório. 2ª Ed, Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2005. p. 250.  
689

 Procedimentos normativos da Administração e desenvolvimento econômico. In: SALOMÃO FILHO, 

Calixto. Regulação e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 259. 
690

 “§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, 

regulando especialmente: I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, 

asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e 

interna, da qualidade dos serviços; II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações 

sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; III - a disciplina da representação 

contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública.” 
691

 BRUNA, Sérgio Varella. Procedimentos normativos da Administração e desenvolvimento econômico. 

In: SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 256.  
692

 JUSTEN FILHO, Marçal. agências reguladoras e democracia: existe um déficit democrático na 

“regulação independente”?. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de. O poder normativo das agências 

reguladoras. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 393.  
693

 JUSTEN FILHO, Marçal. Procedimentos normativos da Administração e desenvolvimento 

econômico. In: SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 

2002. p. 329; SACHS, Ignacy. O Estado e os parceiros sociais: negociando um pacto de desenvolvimento. 

In: PEREIRA, L. C. Bresser; WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes. Sociedade e Estado em 

transformação. São Paulo: Unesp, 2001. p. 232.  
694

 Para Marçal Justen Filho, “a instituição de agências independentes derivou da constatação de que a 

atribuição de certas competências de natureza normativa e executiva a órgãos providos por via eleitoral 

gerava risco de sacrifício de valores fundamentais. A necessidade de manter o prestígio perante o 

eleitorado gera a potencialidade da adoção de decisões inadequadas – não porque incompatíveis com a 

vontade da maioria, mas porque aptas a destruir valores, princípios e interesses tutelados pela ordem 

jurídica. (...) A instituição das agências independentes reflete, então, a ampliação da complexidade do 

sistema de freios e contrapesos. Visam a atenuar a concentração de poder, ampliando o número de 



200 

 

Essa limitação se dá através da divisão dos poderes, sob um prisma da pluralidade e 

circularidade de procedimentos no Estado Democrático de Direito
695

. 

A participação da sociedade no controle da administração pública é uma 

garantia constitucional. André Luiz dos Santos e Gilson Caraçato
696

 afirmam que é 

inerente ao Estado Democrático de Direito o princípio da participação popular na gestão 

e no controle da Administração Pública.  

Por conseguinte, para a realização de uma democracia material
697

 é necessário 

que haja procedimentos com regras do jogo bem definidas
698

. É através dos 

procedimentos bem definidos que os interessados poderão participar da tomada de 

decisões na esfera administrativa
699

. Diogo de Figueiredo Moreira Neto
700

 afirma que os 

procedimentos
701

 passam “a ser, “via de regra”, a nova e dinâmica forma de conferir 

legitimidade democrática imediata à ação administrativa, sem intermediação política ou 

com um mínimo indispensável de atuação dos órgãos legislativos”.  
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Marçal Justen Filho
702

 leciona que toda e qualquer ampliação na autonomia 

normativa das agências reguladoras deve ser acompanhada da realização do devido 

processo com a participação de todos os interessados. A inobservância dessa regra 

caracteriza a inadmissão do processo decisório por quebra a postulados fundamentais e 

do devido processo administrativo. 

As regras do jogo consistem na obediência à própria Constituição, ou melhor, 

ao próprio ordenamento jurídico (princípio da juridicidade)
703

, no qual há uma vontade 

democrática (consenso) juridicamente positivada, no qual os conflitos já foram 

institucionalizados e absorvidos. Fará parte do consenso procedimental a conformidade 

com o processo elaborado para a audiência e consulta pública. Dessa forma, a 

processualidade participativa envolve uma reafirmação do sentido formal do princípio 

do devido processo legal
704

 (due processo of law), consubstanciado no art. 5°, LIV, 

CF
705

. 

Para Habermas, o direito exteriorizado e uma moral interiorizada completam-se 

reciprocamente. Esse raciocínio – a relação entre direito e moral – ganha deveras 

importância em virtude de a Constituição positivar no caput do art. 37, o princípio da 

moralidade, além da relação quanto às questões de probidade e improbidade 

administrativas (art. 37, §4°, CF)
706

. É imprescindível a observância a esse princípio no 

processo de produção normativa das agências reguladoras, pois será através deste que a 

moral
707

 será introduzida no sistema. 

O princípio do devido processo legal
708

 constitucional veio consubstanciado no 

artigo 5º, inc. LIV e LV, da Constituição Federal de 1988
709

. No processo 
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administrativo
710

 a Constituição garantiu a obrigatoriedade do contraditório e ampla 

defesa, em todos os processos administrativos , em que haja partes controversas, 

litigantes
711

. Não é necessário haver uma lide, uma pretensão resistida, pois o litígio, 

caracterizado por partes divergentes, precisa apenas de posições controversas, lados 

antepostos face a face. E isso será o suficiente para incidir o princípio constitucional a 

gerar o dever de a administração estabelecer o contraditório e a ampla defesa
712

.  

O processo administrativo, decorrente de uma visão procedimental da 

administração pública, no qual em um Estado Democrático de Direito o ente público 

deve obedecer todo um caminho (rito) para a legitimidade da sua função, tem como 

finalidade: a) garantir aos administrados a obediência pela administração das regras do 

jogo. Ou seja, o poder público está vinculado ao ordenamento jurídico e o processo será 

o “primeiro círculo de garantia das posições do administrado, enquanto supõe que a 

atividade administrativa tem de canalizar-se obrigatoriamente por parâmetros 

determinados, como requisito mínimo para ser qualificada como legítima”; b) melhorar 
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Disponível na internet: Http://www.direitodoestado.com.br. Acesso em 07 de janeiro de 2013. p. 17.  
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o conteúdo das decisões, no momento em que os interessados são ouvidos e apresentam 

seus argumentos e provas; c) dar maior eficácia às decisões. A decisão será mais 

qualificada por decorrer de um consenso na sociedade ou uma colaboração dos 

interessados, e assim haverá mais eficácia; d) legitimar o poder. Reduz-se a 

unilateralidade e a imperatividade das decisões e estas passam a decorrer de um 

confronto de interesses para a convergência de resultado; e) justiça na Administração, 

ao sopesar os vários interesses envolvidos na situação; f) aproximar a Administração 

dos cidadãos; g) sistematizar as atuações administrativas, pois com o conhecimento das 

situações o administrado tem maiores condições de lutar por seus direitos; g) facilitar o 

controle da Administração, não só o controle jurídico, mas também o controle social e 

político
713

.  

O contraditório e a ampla defesa são fundamentais em qualquer processo. Para 

que possa haver o contraditório é imprescindível a transparência e publicidade de todas 

as informações, dados, fatos, documentos e argumentos. Pois, a partir dessa fase 

preparatória, o interessado poderá reagir e atuar dentro do processo administrativo, com 

a finalidade de defender o posicionamento do destinatário final, colaborando com a 

fixação do conteúdo e oferecendo as possibilidades menos agressivas aos direitos 

(enfoque garantista); e instruir o processo à verdade material, principalmente no 

conhecimento dos fatos e coleta de material, contribuindo para decisões mais próximas 

à realidade (ângulo técnico)
714

. Assim, Odete Medauar
715

 apresenta como 

desdobramento inerente ao contraditório: a) a regra da informação geral (transparência 

administrativa); b) a ouvida dos sujeitos interessados; c) a regra da motivação, a qual 
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 Ver MELO, Luis Carlos Figueira; OLIVEIRA, Jeová Marques de. A consolidação de um processo 
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Tribunais, 1993. p. 104/111.  



204 

 

possibilitará o reforço da transparência e o respeito à legalidade, assim como um maior 

controle da administração.  

A ampla defesa, direito constitucional, deve ser observada em seu aspecto 

subjetivo, como sendo indispensável à segurança individual, e sob o aspecto objetivo, 

cujo Estado, subordinado ao direito, precisa ter amplo conhecimento dos fatos para 

tomar decisões mais justas. Pressupõe-se, então, a obrigatoriedade de uma defesa 

prévia, com o direito de o cidadão – e dever do Estado -  ter amplo conhecimento de 

todos os dados, informações, argumentos e etc. do processo, oportunizada pelo ente 

estatal. 

No que diz respeito ao direito de petição, José Afonso da Silva
716

 o define 

como:  

 

O direito que pertence a uma pessoa invocar a atenção dos poderes públicos 

sobre uma questão ou situação, seja para denunciar uma lesão concreta, e 

pedir a reorientação da situação, seja para modificação do direito em vigor no 

sentido mais favorável à liberdade. 

 

Segundo Artur Cortez Bonifácio
717

, o direito de petição não consiste apenas na 

mera tutela individual, mas também deve ser visto como uma forma de legitimação do 

Estado Democrático de Direito, o qual o Estado deve garantir com o objetivo de atingir 

tanto a finalidade quanto os valores desse Estado. Esse direito é um instrumento, 

disposto na Constituição e à disposição dos cidadãos, para a efetivação da “participação 

política” (direta), no intuito daqueles protegerem seus direitos e anseios, enquanto 

membros da sociedade, perante os órgãos públicos. Assim, o direito de petição passa a 

ser uma forma de legitimar o exercício dos poderes, por ser um meio de busca do 

consenso democrático
718

.  

O direito de petição, como bem colocou Artur Cortez, consiste em um 

instrumento de participação da sociedade na proteção dos seus direitos, que integra a 

noção de democracia participativa e que culmina na legitimação do poder em um Estado 

Democrático de Direito. 
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 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros, 

2008. p. 443. 
717

 BONIFÁCIO, Artur Cortez. Direito de petição: garantia constitucional. São Paulo: Método, 2004. 

p. 72. 
718

 BONIFÁCIO, Artur Cortez. Direito de petição: garantia constitucional. São Paulo: Método, 2004. 

p. 98. Conforme o autor, “a atuação do direito de petição estimula a ação dos poderes na direção da 

legitimação e consensualidade os procedimentos, desde a produção normativa, até a administração dos 

interesses públicos, sem falar na solução dos conflitos”. p. 98. 
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Por sua vez, o princípio da participação popular – como anteriormente 

abordado – consiste na própria expressão do princípio democrático, o que, em última 

análise, será a forma em que se auferirá a legitimidade do processo decisório das 

agências reguladoras. 

 

 

6.2 QUEM É O POVO NO PROCESSO NORMATIVO DA REGULAÇÃO 

ECONÔMICA? 

 

Temos defendido no decorrer do trabalho a legitimação da regulação 

econômica auferível através do procedimento participativo na elaboração das normas 

produzidas pelas agências reguladoras. Pautamo-nos que a legitimação democrática, em 

um Estado Democrático de Direito, sob a forma de governo republicano, deve emanar 

do “povo”, conforme preceitua o nosso ordenamento constitucional (parágrafo único do 

art. 1º da CF/88). Assim, devemos perguntar: quem seria o “povo” legitimador do poder 

na regulação econômica? 

Quando observamos o Estado regulador, temos de ter em mente algumas 

características específicas, tais como sua decorrência de uma sociedade extremamente 

plural e especializada, além da descentralização ser inerente e inevitável. Em virtude 

disso, deixa de haver uma regulação (em sentido amplo) do Estado central, 

hierarquizado para dar lugar a um Estado mais vertical, com a criação de entes para 

regular setores específicos.  

Da mesma forma, a ideia de “povo” para legitimar esse sistema regulatório não 

pode mais ser pensado em nível nacional, pautado na “vontade geral” (Rousseau), tal 

como idealizava-se na França pós-revolução francesa. Caso fosse necessária a 

participação de todo o povo - sentido de cidadão –  e com o objetivo de se alcançar a 

vontade majoritária no processo normativo das agências, haveria, no mínimo, uma 

incongruência científica e empírica dentro de um âmbito descentralizado e 

especializado. Fora isso, seria impossível a sua concretização e a regulação continuaria 

com o déficit democrático intransponível. 

É necessário perceber que cada setor social e econômico pode gerar um 

microssistema específico dentro do sistema jurídico, os chamados ordenamento 

jurídicos setoriais
719

. O próprio legislador, seja constituinte ou infraconstitucional, em 

                                                 
719

 Alexandre dos Santos Aragão, com base na teoria de Santi Romano, afirma que “a cada órgão ou 

entidade do Estado, ou, compreensivamente, a um Poder diverso daquele Legislativo, especialmente ao 
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face da especialidade imposta pela realidade econômica e técnica
720

, pode decidir por 

criar esse microssistema ao instituir a regulação econômica setorial e criar agências 

reguladoras para tanto, conferindo-lhes ampla autonomia – o que irá diferenciar os 

ordenamentos setoriais um dos outros.  

Assim, cada ordenamento possuirá seus próprios ritos, objetivos e agentes, 

ambos condizentes com as peculiaridades criadas em virtude da complexidade social e 

econômica do mundo contemporâneo, cuja função é reduzir essa complexidade do 

ambiente externo através da produção de inputs, tanto com base em critérios científicos 

como na esfera axiológica.  

Nesse sentido, as particularidades de cada ordenamento setorial
721

 são 

fundamentais para a sua autonomia e consequente criação de uma entidade (no caso, as 

agências reguladoras), que atue de forma autônoma e como uma espécie de espaço 

público a permitir a debate necessário a fundamentar (legitimar/justificar) a produção de 

suas normas.  

Há vários subsistemas regulatórios (regulação setorial) dentro do ordenamento 

jurídico constitucional, no qual cada um desses subsistemas estaria em constante 

interação recíproca com o mundo externos (ambiente), como também com os demais 

subsistemas das demais ciências. Essas interações produzem as irritações necessárias 

para a evolução desse sistema, cuja função é reduzir a complexidade do ambiente, 

                                                                                                                                               
Poder Executivo, pode ser atribuído uma particular autonomia, ou seja, a capacidade de dar-se um 

ordenamento jurídico próprio. É desta forma que, fundamental e principalmente, são regidos por normas 

que derivam de uma fonte superior e externa, ou seja, do Poder Legislativo ou de quem tenha sido 

excepcionalmente autorizado pela Constituição a substituí-lo, mas, em parte, também são regidos por 

normas próprias, que têm origem na sua própria vontade e que naturalmente possuem um âmbito e uma 

eficácia mais restrita e subordinada àquela das primeiras. (...) Estes regulamentos são, portanto, 

manifestações da autonomia de certas autoridades administrativas, e este caráter permanece ainda quando, 

como sói acontecer, as normas regulamentares não são de emanação facultativa, mas sim obrigatória”. 

Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 2º Ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009. p. 191. 
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 Conforme ensina Alexandre dos Santos Aragão, os ordenamentos jurídicos setoriais “têm por função a 

regulação das atividades empresariais ou profissionais que possuem aspectos sensíveis ao interesse 

coletivo, tais como os serviços públicos, a exploração de determinados bens públicos (ex: os recursos 

minerais), o comércio de valores mobiliários, a atividade financeira, a produção de medicamentos, o 

exercício da advocacia e medicina etc”. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 

econômico. 2º Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 196.  
721
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matéria objeto da disciplina abstrata pela agência reflete conhecimento técnico-científico especializado. 

Portanto, o procedimento normativo tem de propiciar a identificação de todos os problemas técnicos e das 

soluções adequadas e compatíveis. A solução consagrada pela agência deve ser aquela recomendada pela 

ciência.” E pelo princípio da adequação, “o procedimento a ser seguido pela agência deve ser compatível 

com a natureza específica do tema tratado. Por isso, não se podem estabelecer formalidades padronizadas 

e inúteis”. JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: 

Dialética, 2002. p. 566.  



207 

 

introduzindo para o sistema regulado os valores produzidos pelos agentes econômicos 

do setor. O sistema possui um fechamento operacional, demonstrado através do seu 

aspecto normativo-jurídico, o qual deve permear toda a leitura externa e interna; com 

uma abertura operacional, a permitir a evolução desse sistema por meio das interações 

com o seu ambiente e com os demais subsistemas (Luhmann).  

O fechamento operacional decorre do sistema positivo criado pelos 

representantes do povo (soberania do povo) ao instituir agências reguladoras setoriais 

(perspectiva intrassistêmica) descentralizadas. A legislação pertinente (e a juridicidade), 

expressão da soberania popular (e soberania do Estado), é a própria autopoiese do 

sistema com reprodução autônoma através do seu código binário (lícito/ilícito) e critério 

ou programas (fechamento operacional), traduzidos nos standards estabelecidos pelo 

dispositivo legal.  

No entanto, o sistema não está ausente do mundo externo, o ambiente e os 

sistemas das demais ciências, e, por isso, necessita de constante mudança e evolução do 

sistema. Qualquer forma de instigação externa só ganha relevância para o sistema após 

um procedimento discursivo de seleção de expectativas condizentes com os standards 

previstos no dispositivo legal, assim como com as demais normas do ordenamento 

jurídico. E, posteriormente, resultará em decisões legítimas e, portanto, vinculantes, que 

passará a integrar o subsistema
722

. 

O sistema é dinâmico e necessita de constante mudança e evolução.  A 

participação dos próprios interessados (agentes econômicos) na regulação setorial será 

determinante para a constante evolução e mutação do sistema e, por conseguinte, para a 

sua própria legitimação (perspectiva extrassistêmica). A soberania popular deixa, pois, 

de ser observada conforme a visão clássica de Rousseau e passa a afirmar-se 

pluralisticamente (despersonalização do conceito de soberania
723

) nos procedimentos 

(dessubstancialização do conceito de soberania) de formação de vontade do Estado
724

 

(Habermas)
725

.  
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 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: Uma relação difícil. 2ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2008. p. 160. 
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 O povo, como um todo, não é capaz de ação nem decisão.  
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 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: Uma relação difícil. 2ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 
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 Ver HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. tradução de Flávio 

Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro, 1997, 2ª. V. p. 249/278.  



208 

 

A soberania procedimental do “povo” é condição básica para a inclusão dos 

diversos grupos e valores sociais, permitindo a renovação e reciclagem do subsistema 

em virtude da complexidade do ambiente
726

. Há uma heterolegitimação
727

 a qual deve 

ser possibilitada aos cidadãos participarem dos procedimentos legitimadores das 

decisões estatais, na esfera pública
728

.  

A participação deve ser daqueles que fazem parte dos ordenamentos setoriais: 

os seus destinatários
729

. Como Aragão expôs, os ordenamentos setoriais “não se 

reduzem às entidades que os exponencializam”
730

; se integram às entidades reguladoras 

tanto os consumidores quanto as pessoas jurídicas empresariais quanto as pessoas 

jurídicas de Direito Público. Afinal, os entes regulatórios não têm como função proteger 

os interesses privados, nem do governo nem dos consumidores; cabe a eles achar o 

ponto de equilíbrio entre todos os interesses envolvidos, através do consenso destes, 

para a solução mais eficiente da situação.  

Em suma, o fechamento operacional do sistema decorre da ordem normativa 

positivada, com a previsão de procedimentos participativos (dos destinatários) para a 

inclusão de inputs decisórios decorrentes de irritações recíprocas dos demais sistemas 

sociais e do próprio ambiente, o qual o sistema setorial está inserido.   

 
 

6.3 O PROCESSO NORMATIVO DEMOCRÁTICO DAS AGÊNCIAS 

REGULADORAS 
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Conforme já defendemos nos capítulos anteriores, as agências reguladoras 

expedem atos normativos com natureza jurídica de atos administrativos, no qual a lei 

delimitará o espaço normativo cuja legitimidade será auferida
731

. A lei de cada agência 

reguladora definirá as regras procedimentais a serem observadas na produção 

normativa; e apenas naquilo que a lei for omissa, incluído a própria previsibilidade de 

audiência e consulta pública, utilizar-se-á as regras determinadas pela Lei Geral de 

Processo Administrativo, a Lei nº 9.784/99
732

.   

As agências reguladoras expedem atos normativos com natureza jurídica de 

atos administrativos e, por isso, a lei (princípio da legalidade/juridicidade) define o 

espaço normativo no qual a legitimidade será auferida. A lei confere o espaço cuja 

atuação da Administração Pública estará “vinculada”. Ou seja, antes será auferida a 

legalidade do ato para posteriormente ser obtida a legitimidade
733

.  

Porém, a lei apenas cria as agências e as confere a capacidade de expedir 

regulamentos dentro dos standards traçados por ela própria. Mas para esses atos se 

legitimarem, não basta a vinculação apenas à lei em sentido estrito, mas a um conceito 

mais amplo: o de juridicidade
734

. 

Como para se caracterizar uma agência reguladora um dos seus requisitos 

fundamentais é o poder normativo, é necessária a lei criadora de o ente descentralizado 

prever expressa ou implicitamente esse poder, salvo no caso da ANP e ANATEL, por 

ser uma previsão expressa do constituinte - respectivamente nos artigos 177, §2°, III 

(redação dada pela EC n° 9/95) e 21, X (redação dada pela EC n° 8/95).  

Nos demais casos, por ser uma opção do Legislador infraconstitucional e do 

Chefe do Executivo a sua criação (art. 37, in. XIX, culminado com o art. 61, parágrafo 

1º, inciso II, “e”), é necessário estar previsto na lei criadora a possibilidade de atuar com 

poder normativo; caso contrário haverá, apenas, a previsão de um ente autárquico, sem 

“regime jurídico especial”. 
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Por outro lado, sendo previsto o poder normativo
735

, não é necessário haver o 

dispositivo acerca da participação dos interessados no processo normativo
736

. A 

participação desses decorre de uma vontade constitucional ao optar pelo Estado 

Regulador – perceba que a própria motivação para a mudança do regime estatal coloca a 

participação dos cidadãos na administração como essencial e uma das finalidades da 

mudança –, adotar a república como forma de governo, e de uma interpretação 

sistemática e teleológica do ordenamento jurídico, com base nos princípios 

democráticos e na dignidade humana. Supondo haver a previsão de poderes normativos, 

implicitamente há a necessidade da participação para legitimar tais poderes e caso essa 

participação não esteja prevista na lei criadora das agências, deve-se utilizar as regras de 

participação prevista na Lei 9.784, nos artigos 31 e seguintes (no âmbito federal).  

No processo de criação das normas regulatórias, esta não pode deixar de 

conferir ampla publicidade aos seus atos nem de convocar os interessados a 

participarem do processo e muito menos se furtar a receber as manifestações desses, os 

quais possuirão o direito a receber uma resposta fundamentada acerca de suas alegações 

e as agências, o dever à motivação dos seus atos.  

Nesse sentido, para criação do ato normativo é necessário o observância do 

devido processo (“regras do jogo”), estabelecidos pelo ordenamento jurídico, cuja 

avaliação deve ocorrer sobre três aspectos básicos: a regularidade formal (prazos, 

publicações, intimações etc.), a regularidade substancial (conteúdo dos atos do 

procedimento) e a teoria dos motivos determinantes (vinculação entre o motivo e a 

motivação)
737

.  

De forma bastante parecida, Dinorá Adelaide Musetti Grotti
738

 entende que a 

atividade regulatória estatal tem as seguintes atribuições específicas: a) maior 

                                                 
735

 No âmbito federal, a Lei nº 10.871/04 conferiu às agências reguladoras, em seu artigo 2º, inc. I, 

competência para “elaboração de normas para regulação do mercado”.  
736

 Contudo, na esfera federal, a maior parte das leis criadoras das agências reguladoras fixou a 

necessidade de realização de audiências públicas ou consultas públicas antes da tomada da decisão 

normativa, como, por exemplo, o art. 18 da Lei n° 9.478/97 (Lei da ANP), os arts. 4°, §3°, 19, III, 39, 42, 

89, II, e 195 da Lei. n° 9.427/96 (Lei da ANATEL), o art. 68 da Lei n° 10.233/01 (Lei da ANTT e da 

ANTAQ), o art. 32 do Decreto n° 3.327/00 (regulamenta a Lei n° 9.961 – Lei da ANS), e o Decreto-n° 

3.029/99 (que regulamenta a ANVISA). 
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 MOREIRA, Egon Bockmann. Os limites à competência normativa das agências reguladoras. In: 

ARAGÃO, Alexandre Santos de. O poder normativo das agências reguladoras. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006. p. 219. 
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 As Agências Reguladoras. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, 

Instituto de Direito Público da Bahia, nº 6, mai/jun/jul de 2006. Disponível na internet: 

Http://www.direitodoestado.com.br. Acesso em 07 de janeiro de 2013. p. 18/19. 
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preocupação com a motivação e com a procedimentalização de seus atos, 

especificamente a obediência às “regras do jogo”; b) trazer os administrados para o 

processo decisório; c) focar na transparência, traduzida no princípio da publicidade, e na 

introdução de mecanismos de controle pelo interessado na atividade regulada.  

O princípio da publicidade é fundamental nesse procedimento, tanto para 

atender a regularidade formal quanto a regularidade substancial e o aspecto da 

motivação e do controle. A publicidade, previsto no caput do art. 37 da CF/88, é 

requisito fundamental para a eficácia do ato administrativo e para atender ao princípio 

da moralidade
739

, pois assim os interessados poderão não só se preparar para o processo 

criador da norma quanto para o futuro (segurança jurídica); o que possibilita o aumento 

do consenso na sociedade. Por isso, é imprescindível a publicação de todos os atos 

praticados pela agência independente.  

O princípio da publicidade, atrelado ao dever de motivação e o direito de 

informação (assegurada no art. 5°, XXXIII e XXXIV da CF), deve ser entendido, ainda, 

como o dever de transparência que a administração deve manter
740

 de todos os seus 

atos. E com a edição da Lei nº 12.527/12, todas as informações de interesse público, 

coletivo e geral devem estar disponibilizadas em site público, de forma transparente, 

clara e objetiva (art. 5º e 8º), independente de solicitação (art. 3º, inc. II) para o acesso 

da sociedade em geral. 

 Por outro lado, cabe aos cidadãos requerer informações e a administração não 

pode se recusar a fornecê-las. Essa nova dinâmica introduzida por essa lei tenta quebrar 

com a cultura do sigilo e introduzir a cultura da transparência, da ampla informação (art. 

3º, inc. IV) – considerada o oxigênio da democracia. Com isso, há uma reaproximação, 

uma aproximação da relação do cidadão com o Estado. 

Sob essa perspectiva, é dever da autarquia em regime especial, sob o enfoque 

do princípio da impessoalidade, colocar todos os envolvidos em condições de igualdade 

de acesso ao Estado
741

. O “acesso” (vedação à discriminação) deve ser entendido em 

seu sentido mais amplo: a) como possibilidade de participar do procedimento 

normativo; b) como ter a sua disposição as informações mais importantes, tanto sobre 
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 MEIRELLES, Hely Lopes de. Direito Administrativo Brasileiro. 33ª. Ed. São Paulo: Malheiros, 

2007. p. 94.  
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 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 25ª Ed., 2 ª tiragem. São Paulo: 

Malheiros, 2008. p. 114.  
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 Sobre a igualdade no procedimento, ver MIRAGEM, Bruno. A nova administração pública e o 

direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 347 e ss. Ver também BONAVIDES, 

Paulo. Princípio da igualdade como limitação à atuação do Estado. Revista brasileira de Direito 

Constitucional. N. 2., jul/dez, 2003.  
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dados passados como sob perspectivas futuras, a partir das expectativas decisionais; e c) 

como a possibilidade de se manifestar no procedimento e ser levado em consideração na 

tomada de decisão. 

O procedimento limitador ou inacessível (latu sensu) aos interessados está 

eivado de inconstitucionalidade (vício na juridicidade) e deve ser anulado. Nesse 

procedimento, a agência reguladora deve, também, não só estar aberta a todos os 

interessados, mas também incentivar a participação de todos eles, principalmente 

aqueles considerados hipossuficientes, no caso, os consumidores. Ou seja, a necessidade 

de adotar procedimentos isonômicos leva as autarquias a observar a hipossuficiência e 

buscar, dentro do procedimento, a igualar a posição daqueles em posições desniveladas, 

como no caso do setor empresarial e dos consumidores.  

Por isso, é dever da agência “traduzir” as informações técnicas a respeito das 

suas funções, assim como as consequências dos possíveis caminhos a serem tomados. 

Ela deve priorizar o fácil entendimento da sociedade, com o objetivo de facilitar o 

ingresso desta na atuação administrativa e ampliar as liberdades políticas. Conforme o 

disposto legal, cabe à cada entidade do Estado, relacionada no art. 1º, cujas autarquias 

estão especificadas:  

 

Art. 7º. O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, 

os direitos de obter:  

(...) 

II - informação contida em registros ou documentos, produzidos ou 

acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos 

públicos;  

III - informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade 

privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, 

mesmo que esse vínculo já tenha cessado;  

IV - informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;  

V - informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive 

as relativas à sua política, organização e serviços;  

(...) 

VII - informação relativa:  

a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e 

ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores 

propostos;  

(...) 

 

Esse dever de publicidade, motivação e de informação será de extrema 

importância no exercício do controle social e judicial das agências independentes 

(accontability
742

). 
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 O termo accontability foi traduzido como “responsabilidade com dever de prestação de contas” ou 

simplesmente como “responsabilização”. 
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Essas informações devem ser disponibilizadas ao público em geral não apenas 

no momento do processo de elaboração normativa e daquelas que vierem a motivar a 

decisão, mas também de forma prévia, quando ainda não houver a intenção de criação 

de uma norma, e posteriormente à determinação do conteúdo (princípio da 

transparência
743

).  As informações não podem nem devem ser ocultadas ao verdadeiro 

detentor delas, o povo
744

.  

As autoridades não podem operar modificações radicais na proposta da norma 

sem o devido aviso prévio aos interessados, com a concessão do tempo hábil para a 

manifestação. Caso aconteça, a participação pública estará sendo descaracterizada e, 

consequentemente, a norma sofrerá déficit de legitimidade. As modificações aceitas nas 

normas são aquelas que emanam da decorrência lógica do seu conteúdo
745

. Há um liame 

muito tênue na constatação das duas situações (modificações lógicas decorrentes do 

conteúdo e modificações que inviabilizem a participação popular), que será auferido em 

cada caso. 

Ademais, na elaboração da decisão normativa, o órgão colegiado responsável 

tem a obrigatoriedade de motivar o ato a ser expedido. O princípio da motivação é 

instrumental, decorre do Estado Democrático de Direito e do princípio do devido 

processo legal e deve ser contemporâneo ao ato. Motivar, segundo Diogo de Figueiredo 

Moreira Neto
746

, é “enunciar expressamente, ou seja, explícita ou implicitamente, as 

razões de fato e de direito que autorizam ou determinam a prática de um ato jurídico. 

(...) decidir é vincular-se: não há decisões livres”. 
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 Conforme Marçal Justen Filho, pela princípio da transparência, “a produção normativa deve refletir 

todos os possíveis interesses que afetam a atuação da agência, inclusive com a explícita oportunidade para 

manifestação dos grupos da sociedade civil (...). Nenhuma produção normativa abstrata poderá 

configurar-se como resultado da atuação puramente interna da agência. Ademais, disso, a transparência 

obriga à apresentação de motivação para as escolhas realizadas, inclusive no tocante à rejeição de pleitos 

específicos ou gerais encaminhados à agência. A opção por determinadas soluções pode refletir avaliação 

autônoma acerca da melhor alternativa para atender ao interesse público. essa opção nem sempre será 

passível de controle ou fiscalização, justamente por configurar uma solução discricionária. Mas será 

imperioso a agência expor os motivos pelos quais reputa ser aquela a melhor solução. O Direito das 

agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002. p. 566.  
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da Administração Pública. In: CARDOZO, José Eduardo Martins; QUEIROZ, José Eduardo; SANTOS, 

Márcia Walquíria Batista dos. Curso de Direito Administrativo Econômico. Vol. I. São Paulo: 
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Caso fosse permitida às agências limitar essa informação e/ou escolher/filtrar – proibir – a publicação das 

informações relevantes ao interesse coletivo e público, a soberania deixaria de ser do povo e passaria às 

mãos daquele ente. SANKIEVICS. Alexandre. Liberdade de Expressão e Pluralismo: perspectivas e 

regulação. São Paulo, Saraiva, 2011. p. 34. 
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 BRUNA, Sérgio Varella. Procedimentos normativos da Administração e desenvolvimento econômico. 

In: SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 257.  
746

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Público. Rio de Janeiro: Renovar, 

2006. p. 190.  
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A motivação é um requisito do ato administrativo e, em especial, do ato 

administrativo discricionário, mesmo na omissão legislativa
747

. E como no poder 

normativo das agências o órgão colegiado encarregado de tomar a decisão normativa 

tem a discricionariedade técnica na elaboração da decisão, ele não pode se eximir de 

motivá-la. A exigência da motivação técnica visa viabilizar o exercício do controle 

social e jurisdicional
748

 e do atendimento ao princípio da moralidade, evitando a captura 

econômica
749

 e política
750

. Afinal, a administração pública está vinculada aos motivos 

que levaram a decidir de tal forma, o qual servirá para posterior controle (teoria dos 

motivos determinantes).  

O órgão colegiado
751

 deverá levar em consideração as colocações, 

manifestações e propostas formuladas pela sociedade nas audiências e consultas 

públicas, motivando-as, principalmente em caso de inadmissão (princípio do hard look 

review). Porém, aquele não pode ficar adstrito somente às escolhas da maioria dos 

participantes, haja vista que tal possibilidade descaracterizaria a própria essencial da 
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 Todo o ato administrativo deve ser motivado, salvo aquele que a lei expressamente dispensar. 

PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 21ª Ed. São Paulo: Atlas, 2008.  p. 78. 
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 MOREIRA, Egon Bockmann. Os limites à competência normativa das agências reguladoras. In: 

ARAGÃO, Alexandre Santos de. O poder normativo das agências reguladoras. Rio de Janeiro: 

Forense, 2006. p. 217.  
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 A teoria da captura (“capture theory”, na doutrina americana) consiste na tentativa de impedir um 
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342.739, Rel. Juiz Francisco Cavalcanti.”. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito 
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Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Regulatório. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. 

p. 397. 
751

 O órgão colegiado é composto por diversas pessoas, de diferentes camadas da sociedade 

(eminentemente plural), o que será reproduzido nas decisões regulatórias. Marcos Juruena Villela Souto 
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regulação: tomar decisões com base na técnica (caráter científico)
752

, mesmo que seja 

desinteressante politicamente
753

.  

Apesar da base técnico-científica das decisões normativas, os agentes públicos 

devem sempre buscar o ponto ótimo (ponderação entre os custos e benefícios 

envolvidos) e o atendimento ao interesse público. Não se está negociando o interesse 

público, mas apenas o melhor meio para atingi-lo, o meio mais eficaz. E para isso é 

extremamente importante a participação de todos os interessados no processo. Só dessa 

forma se poderá ter uma decisão mais justa
754

. 

As próprias leis criadoras das agências, tal como a da ANP (Lei n° 9.478/97), 

estabelecem a necessidade da participação, através, por exemplo, de audiência pública, 

quando os projetos de lei ou as alterações de normas administrativas impliquem 

afetação de direitos dos agentes econômicos ou de consumidores e usuários de bens e 

serviços da indústria do petróleo (art. 19). 

A participação pública, nesse caso, se caracteriza por ser, nos dizeres de 

Moreira Neto
755

, coadjuvante, por fixar-se eminentemente na sua fase preparatória
756

. 

Ou seja, a participação caracteriza-se por complementar, orientar o processo decisório, 

sem possuir um caráter vinculante. Os particulares são ouvidos – fase prévia a formação 

da norma – pela Administração Pública
757

, que deve levar em consideração as suas 

colocações, mas que também possui a plenitude do poder de decisão, devendo justificá-

la
758

.  
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 Observe que nesse caso não há um fechamento estrutural completo, como defendido por Luhmann na 

“teoria dos sistemas”. Para a reprodução do direito positivo, em específico na expedição dos atos 
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 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Público. Rio de Janeiro: Renovar, 
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Ademais, apesar de a lei deslegalizadora permitir dentro dos seus standards um 

amplo campo de regulação, essas possibilidades se diluem a partir das ponderações 

colocadas em questão pelos particulares. Afinal, a discricionariedade é sempre relativa; 

para sua sustentabilidade é necessário um nexo entre o ato administrativo e sua 

motivação (fato, lei e interesse público)
759

. No caso concreto, as diversas manifestações 

realizadas pelos interessados na decisão a produzir o enunciado normativo atuará como 

um redutor do quadro normativo, mais especificamente, atuará reduzindo o espaço 

discricionário decisório (esse tema será abordado mais detidamente mais adiante).  

Entretanto, apesar de haver uma redução do quadro normativo decorrente das 

manifestações elaboradas na participação da sociedade civil e do governo, essas não tem 

o condão de vincular os dirigentes das agências na tomada de decisão. Os dirigentes 

devem levar em consideração todas as manifestações e considerações levantadas no 

espaço público, mas não se vinculam a essas. A vinculação das decisões levaria a 

própria incongruência do setor regulado, o qual busca, pela eficiência e gestão 

participativa, consensual e dialogada, o ponto ótimo. Há, pelo menos, 3 (três) interesses 

dissonantes em jogo, o do governo, o dos consumidores
760

 e dos “empresários”, no qual 

as agências devem manter a autonomia. Assim, para encontrar o ponto ótimo, o 

equilíbrio, quase sempre alguém terá de “perder” um pouco.  

Na regulação econômica, a participação na esfera pública atua para legitimar o 

dissenso conteudístico (da decisão das agências) através do consenso procedimental
761

. 

O importante é a abertura procedimental às diversas esferas, valores, expectativas e 

                                                                                                                                               
particular”, em que “a administração deve ouvir os particulares podendo com eles negociar as melhores 

soluções, em termos de atendimento de todos os interessados juridicamente protegidos envolvidos na 
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Democrático de Direito legitima-se enquanto os seus procedimentos absorvem sistematicamente o 
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interesses da sociedade, sem importar qual resultado venha a ser obtido. Sempre há a 

possibilidade de que este venha a ser revisto e transformado.  Os procedimentos 

legitimam as decisões, por atuarem seletivamente nas diversas possibilidades; o que não 

ocorrerá se ele não preservar o dissenso na esfera pública
762

. Ou seja, o necessário para 

se legitimar as decisões em um Estado Democrático de Direito, com esferas públicas 

pluralistas, é o consenso sobre as “regras do jogo” e o dissenso no conteúdo: as decisões 

são legitimadas por serem o resultado de um consenso procedimental que reestruturou 

as expectativas provenientes de uma esfera pública eminentemente diversificada por 

valores, interesses etc. E para se conhecer, descobrir as diversas expectativas em jogo, é 

necessário a abertura participativa.  

Dessa forma, o Estado moderno brasileiro garante que sejam respeitadas as 

diferenças na esfera jurídico-político da sociedade atual, podendo, ainda, atuar como 

meio de desenvolvimento para a reprodução autônoma das esferas plurais de 

comunicação
763

. É garantida no processo decisório de legitimidade a compatibilidade 

entre as diferentes possíveis decisões, assim como a coerência desta com os valores 

essenciais aos cidadãos.  

Nesse sentido, em razão de o Estado ser Democrático e de Direito, os 

procedimentos atuarão como uma forma de reduzir a complexidade
764

 da esfera pública, 

selecionando e institucionalizando no sistema uma dentre as diversas expectativas do 

sistema social. Para isso, eles devem estar abertos aos diferentes discursos ou campos de 

comunicação, implicando a presença de uma moral pós-convencional
765

 e um 

universalismo
766

 na esfera pública pluralista, garantindo no ordenamento a presença de 

mecanismos de participação pública e deliberação, alcançando, pois, a integração do 

sistema jurídico
767

.  

                                                 
762

 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. 2ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2008.  p. 148.  
763

 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil.. 2ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2008. p. 144. 
764

 Isto consiste na própria função do Direito visualizada por Niklas Luhmann 
765

 Consiste em permitir que os resultados vitoriosos legítimos sejam passíveis de crítica e revisão em 

procedimentos ulteriores. 
766

 Permite a inclusão de todos os indivíduos e grupos como portadores de diferentes valores, interesses e 

expectativas, tolerando a circulação das diversas formas de discurso, impedindo a absolutização da 

eticidade particular de determinado grupo. 
767

 Função do Direito delineada por Jürgen Habermas. 
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Em suma, o processo de produção normativa (rule making process) das 

agências reguladoras é caracterizado pela participação prévia dos particulares
768

, sem 

que o órgão colegiado encarregado da decisão esteja vinculado à vontade popular; 

devendo, porém, levá-la em consideração, justificando a sua recepção ou não pelo ato 

normativo regulador. 

 Dessa forma, a legitimação do dissenso entre os particulares
769

, os integrantes 

do órgão colegiado ou entre estes e os particulares na decisão da norma regulatória é 

obtida pelos procedimentos consensuais de participação, com a previsão de, por 

exemplo, audiência pública e consulta pública. 

 

 

6.4 INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

Os instrumentos de participação popular são os meios de se buscar o consenso 

entre os interessados no procedimento de elaboração normativa
770

, constituindo-se em 

requisito de validade dos atos normativos a serem editados. É através desses 

procedimentos que os dirigentes das agências terão um maior conhecimento de todas as 

situações envoltas ao âmbito regulatório, no que diz respeito às vontades dos 

destinatários da norma reguladora. E apesar das manifestações e vontades elaboradas 

não vincularem os dirigentes, reduzirão espaço discricionário de sua atuação e, em 

termos de controle, inverter-se-á o ônus da prova
771

. 

                                                 
768

 É dever das agências incentivar a participação dos interessados, assim como dar ampla publicidade e 

convocar os interessados, com o objetivo de suprir o seu déficit de legitimidade.  
769

 No Estado Democrático de Direito há a heterolegitimação. Isso ocorre quando se garante através do 

consenso sobre as “regras do jogo” o dissenso conteudístico, respeitando e defendendo os diferentes 

valores e interesses presentes no procedimento, que, por sua vez, deve estar pautado no discurso racional 

e nas condições ideais de comunicação, implicando, assim, a presença de uma moral pós-convencional e 

um universalismo na esfera pública democrática que possibilita a revisão ou alteração futura daquela 

decisão. 
770

 A consensualidade tem como um dos objetivos a relativização do paradigma da imperatividade. Ver 

SCHIRATO, Vitor Rhein; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Consenso e legalidade: vinculação da atividade 

administrativa consensual ao direito. Biblioteca Digital Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, 

Belo Horizonte, ano 7, n. 27, out./dez. 2009. Disponível em: 

<http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=64611>. Acesso em: 20 

janeiro 2013. p. 1.  
771

 Ver FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Instrumentos da administração consensual - a audiência pública 

e sua finalidade. Belo Horizonte, n. 18, ano 5 Março 2003 Disponível em: 

<http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=51017>. Acesso em: 1 março 

2013. p. 2. Conforme ensina a autora, “Há necessidade de a Administração provar que sua decisão, não 

obstante desacolhida ou questionada pela comunidade interessada, ou acolhida em outros termos, foi bem 

tomada. Nota-se, em consequência, a presunção de que a obra ou o serviço poderia entrar em atrito com 

os princípios vetoriais da Administração Pública.”. 
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Os instrumentos devem estar previstos na própria norma disciplinadora da 

atuação de cada agência reguladora, sendo fase fundamental do processo de elaboração 

normativo e, por isso, causa invalidadora da norma regulatória na sua inobservância. 

Como já afirmamos anteriormente, a própria previsão do poder normativo para uma 

autarquia em regime especial, a vincula a observar procedimentos participativos para a 

elaboração dessa norma; caso não haja essa previsão, devem ser observados, de forma 

obrigatória e necessária, os dispositivos da Lei de Processo Administrativo Federal que 

disciplinam as consultas e audiências públicas. É obrigatória a sua realização!  

Caso uma “agência reguladora” não preveja o poder normativo para a sua 

atuação, não podemos falar em autarquia em regime especial, mas apenas em uma 

autarquia comum, por faltar um dos requisitos fundamentais para o caráter “especial”
772

. 

As formas de instrumentos consensuais de participação são as audiências e 

consultas públicas: tanto a audiência pública
773

 quanto a consulta pública tem a mesma 

finalidade: prever a participação dos interessados nos processos decisórios da 

administração pública para que eles possam expor os seus anseios e suas expectativas 

quanto às decisões a serem tomadas, fazendo com que o órgão colegiado as leve em 

consideração no momento de elaborar a decisão.  

Esses eventos consistem em atos administrativos materiais que, ao ser 

juridicizado em ata documentada, passará a ser um fato jurídico
774

 administrativo com 

relevância para o ato administrativo normativo, sendo requisito essencial de sua 

validação
775

. E além de conferir legitimidade às normas com decisões mais racionais e 

                                                 
772

 Essa situação se assemelha com as espécies de agências no Direito dos Estados Unidos da América do 

Norte. Neste país, há a previsão de duas agências: a) as agências reguladoras, as quais possuem poder 

normativo para regular determinado setor; e b) as agências não reguladoras, com a função de prestar 

serviços sociais aos cidadãos, sendo estas classificadas em b.1) independentes, com autonomia frente ao 

Executivo, mas com possibilidade de o Congresso destituir os diretores; sujeita a controles; e b.2) 

executivas, no qual o Executivo pode livremente remover os diretores.  
773

 O instituto da audiência pública já tinha sido previsto na Lei n.° 8.666/93, tornando-a obrigatória em 

concorrências de alto vulto (art. 39). 
774

 Ver MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de. Princípios gerais de Direito Administrativo 

(Introdução). Vol. I. 3º Edição. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 431 e ss.  
775

 Ver Lucia Valle Figueiredo, ao afirmar, ao tratar das audiências públicas no procedimento licitatório, 

que “utilizando-nos da teoria da linguagem, podemos afirmar que a audiência pública é um evento, que, 

depois, feita a competente ata documentando-o, passa a ser relevante para o direito como fato 

administrativo, pois jurisdicizado, e absolutamente necessário para compor o procedimento, a preceder - 

nesses casos assinalados - o ato administrativo do edital. Portanto, temos a necessidade de um fato 

jurídico preliminar ao edital para validá-lo, fato jurídico este que será documentado pela Ata da 

Audiência, esta constituindo-se no ato administrativo inicial do procedimento. E não se poderá considerar 

a audiência pública como uma formalidade a mais apenas, sem qualquer relevância, pois, como já 

procuramos anteriormente demonstrar, quer na Constituição de 1988, quer na própria Lei 8.666/93, há 

enorme importância na participação popular.”. Instrumentos da administração consensual - a 

audiência pública e sua finalidade. Belo Horizonte, n. 18, ano 5 Março 2003 Disponível em: 
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justas, a importância de ambas consiste em aumentar e melhorar o controle (invertendo 

o ônus da prova) em virtude de possibilitar a ampliação das informações 

(transparência
776

), assim como o debate na esfera pública, gerando valores sociais que 

irão orientar as decisões normativas
777

 (dupla função informativa): por um lado, 

possibilita a obtenção do maior número de informações fornecidas pelos cidadãos; e, 

por outro lado, habilitam a decisão do órgão administrativo, com mais conhecimento da 

situação
778

. A diferença entre elas (audiência e consulta pública) se dará na forma com 

que cada uma delas será realizada. 

Diogo de Figueiredo Moreira Neto
779

 afirma que tais procedimentos, por 

possibilitarem a participação de diversos setores da sociedade no processo de formação 

da norma, possibilitando uma base confiável de informação para a Administração 

Pública, têm por finalidade “aperfeiçoar” a legitimidade do Estado no exercício da 

função administrativa. Assim como Moreira Neto, Villela Souto
780

 também afirma que a 

regulação normativa também é legitimada por meio dessa participação. 

A audiência e a consulta pública devem proporcionar uma ampla participação 

do público. A não observância desses instrumentos no processo decisório ocasiona a 

invalidação do procedimento. As agências reguladoras sempre devem abrir a 

possibilidade de participação na esfera pública, conforme o procedimento previsto em 

lei. Na ausência de previsão legal, o órgão colegiado deve abrir a possibilidade de 

participação ao público, conforme o disposto na Lei de Processo Administrativo Federal 

                                                                                                                                               
<http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=51017>. Acesso em: 1 março 

2013. p. 3. 
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 Transparência envolve comunicação (diálogo) e proximidade. AMARAL, Antônio Carlos Cintra do. O 

princípio da publicidade no direito administrativo. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), 

Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 23, julho/agosto/setembro de 2010.  Disponível na 

internet: < http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-23-JULHO-2010-GILMAR-MENDES.pdf>. 

Acesso em 07 de maio de 2013. p. 9.  
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 BRUNA, Sérgio Varella. Procedimentos normativos da Administração e desenvolvimento econômico. 

In: SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 254. Os 

procedimentos normativos com debate público desempenham um papel de legitimação, pois “favorecem a 

racionalização e são também uma fonte geradora dos valores adotados como base das decisões sociais”. 

JUSTEN FILHO, Marçal. agências reguladoras e democracia: existe um déficit democrático na 

“regulação independente”?. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de. O poder normativo das agências 

reguladoras. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 328. O autor aborda a questão apenas quanto à consulta 

pública, mas defendemos que tais características são inerentes a ambas as formas de debate público. 
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 OLIVEIRA, Gustavo Justino. Direito Administrativo Democrático. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 

28.  O autor afirma que esses instrumentos ainda possuem um caráter pedagógico, ao estabelecer uma real 

oportunidade de “conscientização e educação da população”. p. 27.  
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 Apud. SANTOS, André Luiz dos; e CARAÇATO, Gilson. A consensualidade e os canais de 

democratização da Administração Pública. In: CARDOZO, José Eduardo Martins; QUEIROZ, José 

Eduardo; SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos. Curso de Direito Administrativo Econômico. Vol. I. 

São Paulo: Malheiros, 2006. p. 813/814.  
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 Direito Administrativo Regulatório. 2ª Ed, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 181.  

http://www.direitodoestado.com/revista/REDE-23-JULHO-2010-GILMAR-MENDES.pdf
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e com fundamento no mandamento constitucional de obediência à soberania do povo, 

ou seja, da obediência à democracia participativa; já que há a impossibilidade da 

democracia representativa, pois há um déficit democrático no processo normativo. 

Nesse sentido, por ser decorrência expressa da previsão legal e da interpretação 

sistemática e teleológica da Constituição, a audiência pública – e também a consulta 

pública – deve consistir no meio (obrigatório) no qual o ente estatal tomará suas 

decisões. O ato decisório que não observe a obrigatoriedade desses instrumentos, assim 

como aquele no qual esses instrumentos tenham sido mera formalidade, será nulo.  

Poderíamos afirmar ainda como instrumento de participação no procedimento 

participativo o direito de petição e a forma de escolha das pessoas da sociedade para 

compor os órgãos consultivos das agências reguladoras.  

No entanto, entendemos o direito de petição (art. 5°, inc. XXXIV, “a”, CF/88) 

como uma das bases da atuação da sociedade na Administração Pública, a qual estará 

disciplinada, como já afirmamos, na própria Lei criadora da agência e na Lei de 

Processo Administrativo Federal, ao tratar das consultas e audiências públicas.  

Quanto à escolha de pessoas da sociedade para compor os órgãos consultivos, 

consiste em uma forma de garantir, dentro da agência, a pluralidade social, os diversos 

interesses contrastantes. Esses órgãos, apesar de não possuírem o poder de elaborar as 

normas, tem a competência (instituída por lei) de se manifestar no procedimento de 

elaboração normativa
781

. 

A Agência Nacional de Telecomunicação – ANATEL -, por exemplo, em sua 

lei nº 9.472/97
782

, dispõe, no art. 33, que o “Conselho Consultivo é o Órgão de 

participação institucionalizada da sociedade da agência” (grifo nosso). O Dec. nº 

2.338/97 reafirma, em seu artigo 36, o disposto acima afirmando que o Conselho 

Consultivo é o “órgão de participação institucionalizada da sociedade na Agência”. O 

artigo 34 da Lei explicita o disposto no artigo citado e institucionaliza a pluralidade ao 
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 Ver OLIVEIRA, Cristiane Catarina Fagundes de. Participação social na elaboração de normas das 

agências reguladoras no Brasil e nos Estados Unidos da América do Norte. In: Direito Regulatório: 
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782
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telecomunicação. In: SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Econômico. 1°. Ed, 3° tiragem, 

São Paulo: Malheiros, 2006.; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Direito das telecomunicações e 
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Paulo: Malheiros, 2006; e SUNDFELD, Carlos Ari. A regulação de preços e tarifas dos serviços de 

telecomunicações. In: SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Econômico. 1°. Ed, 3° tiragem, 

São Paulo: Malheiros, 2006. 
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obrigar a necessidade de integrantes das entidades de classe das prestadoras de serviços 

de telecomunicações, das entidades representativas dos usuários e das entidades 

representativas da sociedade para compor o Conselho. O artigo 35 elenca como 

competência do Conselho:  

 

I - opinar, antes de seu encaminhamento ao Ministério das Comunicações, 

sobre o plano geral de outorgas, o plano geral de metas para universalização 

de serviços prestados no regime público e demais políticas governamentais 

de telecomunicações; 

 

II - aconselhar quanto à instituição ou eliminação da prestação de serviço no 

regime público; 

III - apreciar os relatórios anuais do Conselho Diretor; 

IV - requerer informação e fazer proposição a respeito das ações referidas no 

art. 22
783

. 

 

As outras agências que possuem órgãos consultivos são a Agência Nacional de 

Saúde – ANS - e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.  

O Dec. 3.327/00, o qual regulamenta a ANS, dispõe em seu art. 13 que a “ANS 

contará com um órgão de participação institucionalizada da sociedade denominada 

Câmara de Saúde Suplementar, de caráter permanente e consultivo”. Em seu artigo 14, 

há a previsão dos agentes integrantes do órgão. Esta previsão também é tratada na Lei 

9.961/00, a qual cria a ANS, dispõe, em seu artigo 13,  

 

Art. 13. A Câmara de Saúde Suplementar será integrada: 

I - pelo Diretor-Presidente da ANS, ou seu substituto, na qualidade de 

Presidente; 

II - por um diretor da ANS, na qualidade de Secretário; 

III - por um representante de cada Ministério a seguir indicado: 

a) da Fazenda; 

b) da Previdência e Assistência Social; 

c) do Trabalho e Emprego; 

d) da Justiça; 

e) da Saúde; 

IV - por um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados: 

a) Conselho Nacional de Saúde; 

b) Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde; 

c) Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde; 

d) Conselho Federal de Medicina; 

e) Conselho Federal de Odontologia; 

f) Conselho Federal de Enfermagem; 

g) Federação Brasileira de Hospitais; 

h) Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços; 

i) Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades 

Filantrópicas; 

j) Confederação Nacional da Indústria; 

l) Confederação Nacional do Comércio; 

                                                 
783

 O artigo 22 dispõe sobre a competência do Conselho Diretor, no qual inclui-se “editar normas sobre 

matérias de competência da Agência” (inc. IV). 
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m) Central Única dos Trabalhadores; 

n) Força Sindical; 

o) Social Democracia Sindical; 

p) Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização; 

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

q) Associação Médica Brasileira; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-

44, de 2001) 

V - por um representante de cada entidade a seguir indicada: 

a) do segmento de autogestão de assistência à saúde; (Redação dada pela 

Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

b) das empresas de medicina de grupo; (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

c) das cooperativas de serviços médicos que atuem na saúde suplementar; 

(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

d) das empresas de odontologia de grupo; (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

e) das cooperativas de serviços odontológicos que atuem na área de saúde 

suplementar; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

f) das empresas de odontologia de grupo; 

g) das cooperativas de serviços odontológicos que atuem na área de saúde 

suplementar; 

h) das entidades de portadores de deficiência e de patologias especiais. 

VI - por dois representantes de entidades a seguir indicadas: (Incluído pela 

Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

a) de defesa do consumidor; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 

2001) 

b) de associações de consumidores de planos privados de assistência à saúde; 

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

c) das entidades de portadores de deficiência e de patologias especiais. 

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

§ 1º Os membros da Câmara de Saúde Suplementar serão designados 

pelo Diretor-Presidente da ANS. 

§ 2º As entidades de que tratam as alíneas dos incisos V e VI 

escolherão entre si, dentro de cada categoria, os seus representantes e 

respectivos suplentes na Câmara de Saúde Suplementar. (Redação 

dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

 

A Lei 9.782/99, que “define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária”- ANVISA -, dispõe em seu artigo Art. 9º: 

  

 A Agência será dirigida por uma Diretoria Colegiada, devendo contar, 

também, com um Procurador, um Corregedor e um Ouvidor, além de 

unidades especializadas incumbidas de diferentes funções. 

 Parágrafo único.  A Agência contará, ainda, com um Conselho Consultivo, 

que deverá ter, no mínimo, representantes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios, dos produtores, dos comerciantes, da comunidade 

científica e dos usuários, na forma do regulamento. (Redação dada pela 

Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001) (grifo nosso) 

 

O Dec. 3.029/99, que aprova a regulamentação da ANVISA, em seu artigo 16 

aborda a composição do Conselho Consultivo, prevendo 12 membros, “indicados pelos 

órgãos e entidades definidos no ar. 17 deste regulamento, e designados pelo Ministro do 

Estado da Saúde”. O art. 17 prevê a seguinte composição:  
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I - Ministro de Estado da Saúde ou seu representante legal, que o presidirá; 

II - Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento ou seu 

representante legal ; 

III - Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia ou seu representante legal; 

IV - Conselho Nacional de Saúde - um representante; 

V - Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde - um 

representante; 

VI - Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde - um 

representante; 

VII - Confederação Nacional das Indústrias - um representante; 

VIII - Confederação Nacional do Comércio - um representante; 

IX - Comunidade Científica, convidados pelo Ministro de Estado da Saúde - 

dois representantes; 

X - Defesa do Consumidor - dois representantes de órgãos legalmente 

constituídos. 

XI - Confederação Nacional de Saúde – um representante.(Incluído pelo 

Decreto nº 4.220, de 2002) 

 

De acordo com o artigo 19, é de competência do Conselho Consultivo:  

 

I - requerer informações e propor à Diretoria Colegiada, as diretrizes e 

recomendações técnicas de assuntos de competência da Agência; 

II - opinar sobre as propostas de políticas governamentais na área de atuação 

da Agência; (Redação dada pelo Decreto nº 3.571, de 2000) 

III - apreciar e emitir parecer sobre os relatórios anuais da Diretoria 

Colegiada; 

IV - requerer informações e fazer proposições a respeito das ações referidas 

no art. 3º deste Regulamento
784

. 

 

Nesse sentido, percebe-se que a participação dos interessados (da sociedade) 

no processo de elaboração normativa pode ocorrer – a depender da previsão legal – não 

apenas no ambiente extrassistêmico (de fora para dentro), como forma de produzir 

inputs nas normas a serem elaboradas, mas também dentro dos sistemas regulados. 

Nesse casso, ocorre através de defensores de determinado setor que se nomeados 

agentes públicos e com função de atuar dentro do sistema regulado, no ambiente 

intrassistêmico, na defesa dos interesses da sua categoria.  

Há, ainda, a experiência da Agência Estadual de Regulação dos Serviços 

Públicos Delegados Do Rio Grande Do Sul - AGERGS -, criada pela Lei nº 10.931/97, 

que prevê, no caput do seu art. 6º, na composição do Conselho Superior (órgão diretivo 

máximo) a representação de todos os interessados no segmento regulatório, sendo um 

grande exemplo de participação popular.  

 

                                                 
784

 O art. 3º do Regulamento trata da competência dessa Agência Reguladora, a qual se inclui a 

competência de editar normas sobe o setor.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3571.htm#art19ii
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6.4.1 Audiência pública 

 

A audiência pública, instrumento consensual de participação dos interessados 

na Administração Pública, se caracteriza por ser uma forma presencial de participação, 

através de debates abertos e públicos
785

, com o intuito de a sociedade ser consultada e, 

assim, manifestar seus posicionamento, opiniões e propor soluções, sem, contudo, 

possuir eficácia vinculante
786

. Conforme Gustavo Binenbojm
787

, as audiências públicas 

 

viabilizam a participação de indivíduos ou grupos determinados interessados 

em expor suas ideias e sugestões, de forma a propiciar que a Administração 

Pública decida com maior probabilidade de atender aos anseios de todos os 

envolvidos na atividade regulatória. Consistem na realização de sessões 

abertas a cidadãos individualmente considerados, associações e demais 

interessados. Nestas ocasiões são esclarecidos e debatidos temas relativos a 

processos administrativos decisórios em curso e projetos de lei propostos pela 

agência. O resultado do debate não tem caráter vinculante para a agência, 

objetivando tão-somente dar aos participantes a oportunidade de oferecer 

sugestões e esclarecimentos. Contudo, não se admite brusca alteração da 

norma proposta sem aviso prévio e sem realização de novo procedimento. 

Além disso, a realização da audiência constitui formalidade essencial aos atos 

normativos a ela vinculados, disso dependendo a sua validade. 

 

Conforme ensina Gustavo Justino
788

, as audiências podem ocorrer tanto na fase 

preparatória quanto na fase processual: as audiências na fase preparatória são, em regra, 

não vinculantes e têm por objetivo ouvir os interessados para que estes manifestem as 

suas opiniões, propostas etc. Caso a audiência esteja inserida na fase processual, ela 

vinculará a Administração, por entender que a sua previsão enseja a introdução de um 

órgão popular de decisão. Nesse caso, há a necessidade de ser expressa a  previsão em 

lei, de iniciativa do Chefe do Executivo.  

Diogo de Figueiredo Moreira Neto
789

 afirma que a audiência pública se 

diferencia da consulta pública tanto em razão da sua maior formalidade processual 

                                                 
785

 Lucia Valle Figueiredo lembra que a palavra “audiência” decorre de audire, o qual significa 

etimologicamente “ouvir”. Ou seja, é imprescindível o diálogo entre os participantes e a Administração 

Pública, e não um monólogo; sob pena de frustrar o instituto. Instrumentos da administração 

consensual - a audiência pública e sua finalidade. Belo Horizonte, n. 18, ano 5 Março 2003 Disponível 

em: <http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=51017>. Acesso em: 1 

março 2013. p. 6 
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 ver FONSESA, Gilberto Nardi. A participação popular na administração pública: Audiências públicas 

na elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos dos municípios. 

Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 40, n. 160, out/dez. – 2003; 
787

 Agências Reguladoras e Democracia. Rio de Janeiro: Lumen Jures, 2006. p. 106.  
788

 Direito Administrativo Democrático. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 28 e 29. Conforme o autor, as 

audiências públicas apenas serão vinculantes se houver expressa previsão legal.   
789

 Mutações do Direito Público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 338.  
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quanto à possibilidade de servir à atuação coadjuvante e determinante
790

 da 

Administração Pública. Integra a formalidade do procedimento a previsão de debates 

orais (audiência), com data e hora marcada, nos quais os interessados irão expor suas 

ideias e sugestões.  

As legislações da ANP
791

 e da ANEEL
792

, assim como a da ANTT e da 

ANTAQ, preveem expressamente essa forma de participação, que também mencionam 

a sessão pública para a reunião da diretoria.  

A Lei n° 9.478/97 (Lei da ANP) estabelece em seus artigos 18 e 19, na seção 

IV, do Capítulo IV (“Do processo decisório”), que: 

 

Art.18 As sessões deliberativas da Diretoria da ANP que se destinem a 

resolver pendências entre agentes econômicos e entre estes e consumidores e 

usuários de bens e serviços da indústria do petróleo serão públicas, permitida 

a sua gravação por meios eletrônicos e assegurado aos interessados o direito 

de delas obter transcrições. (grifo nosso) 

Art. 19. As iniciativas de projetos de lei ou de alteração de normas 

administrativas que impliquem afetação de direito dos agentes econômicos 

ou de consumidores e usuários de bens e serviços da indústria do petróleo 

serão precedidas de audiência pública convocada e dirigida pela ANP. (grifo 

nosso) 

 

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL -, criada pela Lei 9.427/1996, 

prevê em seu artigo 4°, §3°, que  

 

o processo decisório que implicar afetação de direitos dos agentes 

econômicos do setor elétrico ou dos consumidores, mediante iniciativa do 

projeto de lei ou, quando possível, por via administrativa, será precedido de 

audiência pública convocada pela ANEEL. (grifo nosso) 

 

A Lei n° 10.233/01, que criou a Agência Nacional de Transportes Terrestres – 

ANTT – e a Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ – estabelece em 

seu art. 68 que 

                                                 
790

 A atuação determinante de Administração Pública é aquela em que, ao elaborar a decisão normativa, a 

administração estará vinculada à vontade da maioria manifestada no espaço público. 
791

 Sobre a regulação no setor do petróleo e gás, ver MENEZELLO, Maria D´Assunção Costa. Introdução 

ao direito do petróleo e gás. In: SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Econômico. 1°. Ed, 3° 

tiragem, São Paulo: Malheiros, 2006.; SUNDFELD, Carlos Ari. Regime jurídico do setor petrolífero. In: 

SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Econômico. 1°. Ed, 3° tiragem, São Paulo: Malheiros, 

2006. 
792

 Sobre a regulação no setor de energia elétrica, ver OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. A ANEEL e 

Serviços de Energia Elétrica. In: SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Econômico. 1°. Ed, 

3° tiragem, São Paulo: Malheiros, 2006.; WALTENBERG, David A. M.. O direito da energia elétrica e a 

ANEEL. In: SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Econômico. 1°. Ed, 3° tiragem, São 

Paulo: Malheiros, 2006. 
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 As iniciativas de projetos de lei, alterações de normas administrativas e 

decisões da Diretoria para resolução de pendências que afetem os direitos de 

agentes econômicos ou de usuários de serviços de transporte serão precedidas 

de audiência pública. 

 

A Lei n.° 9.784/99 (Lei do processo administrativo federal) faz referência, em 

seu art. 32, à audiência pública, quando afirma que “antes da tomada de decisão, a juízo 

da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública 

para debates sobre a matéria do processo”. Apesar de a Lei de Processe Administrativo 

prever esse instrumento processual como uma faculdade da Administração, no caso das 

agências reguladoras (autarquias em regime especial), com poder normativo e sem 

previsão de procedimento participativo, é imprescindível a observância das audiências 

pública, sob pena de ser elaborado um ato normativo inválido.  

 

 

6.4.2 Consulta pública 

 

A consulta pública, forma de atuação coadjuvante da Administração Pública, 

possui a mesma finalidade delineada para a audiência pública. A diferença está na sua 

forma: aquela é menos formal do que a audiência. Na consulta pública, é concedido 

prazo aos interessados enviarem por escrito as colocações, manifestações e propostas 

que acharem pertinente. Tais proposições são feitas individualmente. 

A ANATEL (Lei n° 9472/97) prevê em seu art. 42 a consulta pública, in 

verbis: “As minutas de atos normativos serão submetidas à consulta pública, 

formalizada por publicação no Diário Oficial da União, devendo as críticas e sugestões 

merecer exame e permanecer à disposição do público na Biblioteca.” 

A ANEEL (Decreto n° 2.335/97) prevê a consulta aos agentes, consumidores e 

sociedade de forma genérica, em seu art. 6°, inc. IV: “a estruturação das 

superintendências de processos básicos: (...) IV – consulta aos agentes, aos 

consumidores e à sociedade”. 

O Projeto de Lei n° 3.337/04 (Lei geral das agências reguladoras) visa, dentre 

outras coisas, introduzir a obrigatoriedade de realização de consulta pública antes da 

tomada de decisão sobre questão relevante. 

 

Art. 4°. Serão objeto de consulta pública, previamente à tomada de decisão, 

as minutas e propostas de alteração de normas legais, atos normativos e 
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decisões da Diretoria Colegiada e Conselhos Diretores de interesse geral dos 

agentes econômicos, de consumidores ou usuários de serviços prestado. (...) 

 

Uma importante inovação nesse Projeto de Lei consiste na transparência via 

internet
793

 dos atos e propostas das agências submetidas à participação popular e de seu 

relatório anual de atividade, in verbis: 

 

Art. 4° (...) §2° As Agências Reguladoras deverão disponibilizar, em local 

especificado e em seu site na Rede Mundial de Computadores – Internet, em 

até sete dias antes do início, os estudos, dados e material técnico que foram 

utilizados como embasamento para as propostas colocadas em consulta 

pública.  

Art. 7°. Os resultados da consulta e da audiência pública e de outros meios de 

participação dos interessados nas decisões a que se referem os arts. 4° e 5° 

deverão ser disponibilizados em local especificado e no sitio da Agência 

Reguladora na Internet, com a indicação do procedimento adotado, sendo que 

a participação na consulta pública confere o direito de obter da Agência 

Reguladora resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as 

alegações substancialmente iguais 

Art. 8°.(...) Parágrafo único. O relatório anual das atividades deverá ser 

encaminhado pela Agência Reguladora, por escrito, no prazo de até noventa 

dias após o encerramento do exercício, ao titular do Ministério a que estiver 

vinculada, ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados e disponibilizados 

na sede, suas unidades descentralizadas e em seu sítio na Internet. 

 

A Lei do Processo Administrativo Federal (Lei n° 9.784/99) versou em seu 

artigo 31, caput, a previsão da consulta pública nos seguintes termos:  

 

Quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão 

competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta 

pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não 

houver prejuízo para a parte interessada. 

§ 1o A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios 

oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, 

fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas. 

§ 2o O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a condição de 

interessado do processo, mas confere o direito de obter da Administração 

resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações 

substancialmente iguais. 

 

Tal como afirmado no caso das audiências públicas, quando a lei criadora da 

agência não houver previsão da participação popular no procedimento normativo, 

utiliza-se de forma subsidiária a Lei nº 9. 784. E apesar de ser previsto uma faculdade 

da autarquia na realização da consulta, no caso das agências, é imprescindível a sua 

realização sempre que a matéria versar sobre interesse geral; podendo ser afastada 

                                                 
793

 Entendemos que a obrigatoriedade de transparência via internet consolidou-se com a Lei nº 10.257  
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apenas nos casos em que possa acarretar prejuízos aos interessados, como na hipótese 

de urgência
794

. 

Tais instrumentos de participação pública na Administração Pública, assim 

como a proposta de ampliação de participação popular prevista no referido Projeto de 

Lei, é de fundamental importância para a transparência dos atos administrativos e 

também para a evolução no conceito de democracia na sua vertente direta, através do 

princípio da participação popular. 

 

 

6.5 A VALIDADE DO ATO NORMATIVO
795

 
 
 

6.5.1 Validade: delimitação e pressupostos 

 
 

Primeiramente, cabe salientar que adotamos, no corpo do trabalho, a concepção 

ampla de ato administrativo, entendido tanto como os atos normativos quanto aos atos 

executórios. Entendemos o ato administrativo como a “manifestação
796

 da vontade 

funcional apta a gerar efeitos jurídicos, produzida no exercício da função 

administrativa”
797

.  

Conforme defendemos no capítulo 2, uma norma jurídica é válida quando 

observa o princípio da juridicidade e o da legitimidade. Um sistema jurídico positivado, 

plural e aberto à sociedade, a legitimidade das normas jurídicas irá decorrer da sua 

legalidade (juridicidade) e, em última instância, da própria Carta Magna, expressão da 

vontade popular. Norberto Bobbio
798

 defende que a validade da norma é condicionada a 

ela própria pertencer a um ordenamento jurídico válido
799

. Kelsen vê o princípio da 
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 No mesmo sentido MASTRANGELO, Claudio. Agências reguladoras e participação popular. Porto 

Alegre: Livraria do advogado, 2005. 
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Editora Universidade de Brasília, 1995. p. 160.  
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legitimidade como o princípio que considera uma norma válida enquanto ela 

permanecer em uma ordem jurídica válida ou até ser expulsa por outra norma ou ordem 

jurídica
800

; no qual a democracia é a técnica de produção das normas
801

. 

Dessa forma, como já afirmamos anteriormente, o sistema jurídico atual, 

iniciado com a Constituição Federal de 1988, é um sistema aberto à pluralidade social 

com base na dignidade da pessoa humana. E, assim como a sua legitimidade não se 

reduz à legalidade, a validade normativa não está mais reduzida apenas à legalidade, 

mas também à sua legitimidade.  

Por outro lado, a legitimidade de um ato não pode ser auferida senão por 

critérios do direito positivo, os quais ditarão se os inputs “carregados” - “transportados” 

– por aquele ato jurídico estão sob o domínio do código lícito/ilícito, ou melhor, 

constitucional/inconstitucional e, por conseguinte, válidos, com respeito ao ambiente 

externo ao sistema jurídico. Dentre os critérios, nos referimos especificamente à 

necessidade de observância à proporcionalidade/razoabilidade e da necessidade de 

motivação (teoria dos motivos determinantes), os quais serão imprescindíveis para a 

avaliação de como se realizou o procedimento participativo legitimador e da inclusão da 

moral na norma positivada.  

A validade de um ato normativo administrativo não se resume nem se confunde 

com a sua existência. Um ato administrativo existe quando exaurido o seu procedimento 

de formação e apto a produzir os seus efeitos
802

. São pressupostos de existência do ato 

administrativo: a) pertinência com a função administrativa: um ato administrativo só 

passa a existir se o sistema positivo o reconhece como exercício da função 

                                                                                                                                               
pretensão de validade normativa, a qual só pode ser resgatada através da argumentação”. Habermas. 

Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de 

Janeiro: Tempo brasileiro, 1997, 2ª. V. p. 247. E acrescenta: “se esta dimensão, na qual os caminhos de 

fundamentação, institucionalizados juridicamente, se abrem para a argumentação moral, se fechasse, só 

nos restaria um tipo de autonomia do direito, a saber, o da autonomia sistêmica. Além disso, um sistema 

jurídico não adquire autonomia somente para si mesmo. Pois ele só é autônomo na medida em que os 

processos institucionalizados da legislação e da jurisdição garantem uma formação imparcial da opinião e 

da vontade, abrindo assim o caminho para a entrada da racionalidade moral procedimental no direito e na 

política. E não pode haver direito autônomo sem consolidação da democracia”. p. 247. 
800

 Teoria pura do Direito. Tradução João Batista Machado. 7ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006.  p. 

233. Por isso, ele entende que a legitimidade está limitada pelo princípio da efetividade, pois a norma que 

deixa ter efetividade perde a sua própria validade.  
801

 Ver KELSEN, Hans. A Democracia. Trad. Ivone Castilho Benedetti; Jefferson Luiz Camargo; 

Marcelo Brandão Cipolla; e Vera Barkow. 2º ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
802

 Ver FRANÇA, Vladimir da Rocha. Estrutura e motivação do ato administrativo. São Paulo: 

Malheiros, 2007. p. 64 e ss. e FRANÇA, Vladimir da Rocha. Classificação dos atos administrativos 

inválidos no direito administrativo brasileiro. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ – Centro de 

Atualização Jurídica, nº 14, junho/agosto, 2002, Disponível na Internet: 

Http://www.direitopúblico.com.br. Acesso em: 08 de maio de 2012. 
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administrativa do Estado, ou seja, se a regra jurídica inserida por ele possua a natureza 

jurídica de ato administrativo; b) possibilidade jurídica e fática do objeto. Consiste no 

disposto pelo ato; “na prestação devida, a conduta prescrita no comando como 

obrigatória, proibida ou permitida”
803

; e c) publicidade. Esta significa “a efetiva 

disponibilidade do conteúdo do ato para a ciência dos destinatários de seus efeitos”
804

. 

Ao analisar a existência do ato não se questiona a existência de vícios, os quais 

serão determinantes para considerar a validade do ato. Todo ato administrativo nasce 

com presunção de validade e legitimidade, mas essa presunção é relativa (juris tantum) 

e caso exista vícios pode ser declarada a sua invalidação ou haver o seu saneamento. 

Mas para isso, é necessário um controle de validade do ato, seja judicial seja 

administrativo
805

 (poder de autotutela – Súmula 473 STF).  

A validade do ato administrativo decorre da juridicidade – e inexistência de 

vícios – através dos seus pressupostos: pressuposto subjetivo (agente/sujeito); 

pressuposto objetivo (motivo e requisito procedimental); pressuposto teleológico 

(finalidade); pressuposto lógico (causa); pressuposto formalístico. O vício em qualquer 

dos seus pressupostos ocasiona a invalidade do ato administrativo, com a necessidade 

de sua declaração via administrativa ou judicial para que possa produzir os seus efeitos, 

caso não haja possibilidade de convalidação
806

. Conforme ensina Celso Antônio
807

,  

 

a competência só é validamente exercida quando houver sido manejada para 

satisfazer a finalidade que a lei visou, obedecidos os requisitos 

procedimentais normativamente estabelecidos, presentes os motivos aptos 

para justificar o ato, adotada a forma instrumental prevista e através de 

conteúdo juridicamente idôneo.  

 

Não nos cabe nesse momento fazer uma análise pormenorizada de todos os 

pressupostos de validade do ato administrativo normativo, senão naqueles necessários 

para a validade do ato em virtude da inexistência de vício no processo de introdução da 

vontade democrática (moral) na norma regulatória.  
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2007. p. 76.  
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Primeiramente, salientamos que o pressuposto subjetivo, o agente público 

responsável por introduzir a norma no sistema, por escolher os valores a serem 

“carregados” pela norma, deve ter competência para tanto. A competência pressupõe 

outorga legal, ou seja, apenas a lei pode criar e definir competências para a atuação do 

agente público; e, no caso da nossa análise, a lei criadora da agência reguladora setorial 

criará e determinará a competência legal de cada cargo
808

.  

O motivo (pressuposto objetivo) diz respeito aos fundamentos de fato e de 

direito a justificar a expedição do ato administrativo. Como determina a Lei 9.784/1999, 

em seu artigo 2º, parágrafo único, inc. VII, um dos critérios a ser observado é a 

“indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão”. Ou seja, o 

motivo pressupõe uma fundamentação jurídica e uma fundamentação fática (material). 

O motivo material (pressuposto de fato) “representa o evento demarcado – no 

fato administrativo (antecedente da regra administrativa constante no ato) – pela 

autoridade administrativa como relevante para o interesse público”
809

. Vladimir da 

Rocha França ensina que as dimensões materiais, especiais e temporais do motivo 

podem ser previamente determinadas pela lei; e caso haja essa disposição, cabe à 

autoridade administrativa, na expedição do ato, comprovar o evento justificador 

(motivador)
810

. 

O pressuposto jurídico diz respeito à norma jurídica “que autorizou ou obrigou 

a expedição do ato administrativo”
811

. 

Os requisitos procedimentais (pressuposto objetivo) dizem respeito à 

necessidade de a Administração Pública observar a sucessão de atos previstos pelo 

ordenamento para a validade do ato decisório final. No caso específico na produção 

normativa das agências reguladoras, o procedimento necessário para a validade já foi 

detidamente estudado nos itens anteriores. A não obediência ao procedimento somado à 

restrição à esfera de direito fundamental do administrado gera nulidade do ato 

administrativo.  
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A finalidade (pressuposto teleológico) consiste no interesse público justificador 

da emanação do ato. Vladimir da Rocha França afirma que “no ato administrativo parte-

se do motivo e se passa pelo conteúdo para se atingir determinada finalidade”
812

. Esta 

pode ser entendida de forma ampla ou estrita: em um sentido mais abrangente, o ato 

deve concretizar o interesse público, e de forma mais estrita, deve-se buscar o interesse 

público específico, disciplinado no diploma legal.  

A Lei nº 9.784/99 dispõe, em seu artigo 2º, parágrafo único, inc. II, o 

“atendimento a fins de interesse geral” como critério de observação do processo; e no 

inc. III, “objetividade, no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal 

de agentes ou autoridades”. Este inciso (III) prevê o princípio da finalidade entendido 

como uma das vertentes do princípio constitucional (art. 37, caput) da 

impessoalidade
813

. E ainda: a Lei nº 9.784/99 impõe, em seu artigo 2º, parágrafo único, 

inc. XIII, “a interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o 

atendimento ao fim público a que se dirige”. 

A causa (pressuposto lógico) é a relação de adequação entre o motivo e o 

conteúdo com fulcro de observar o atendimento à finalidade legal. É através da causa 

onde será possível controlar a razoabilidade/proporcionalidade dos atos 

discricionários
814

, sendo, portanto, fundamental para o controle de legitimidade 

(validade) dos atos normativos das agências.  

Por fim, há a formalização (pressuposto formalístico), que corresponde à 

forma, estrutura, pela qual o enunciado do ato se reveste. Segundo ensina França, o 

vício de motivação é um vício de formalização, pois corresponde ao revestimento 

linguístico do ato. E caso a motivação não seja clara, explícita, congruente e contextual, 

padecerá de vício
815

. A falta de motivação corresponde a um vício no motivo, pois está 
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 FRANÇA, Vladimir da Rocha. Estrutura e motivação do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 

2007. p. 83. Ver MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 25ª Ed., 2 ª 

tiragem. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 307/400. 
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em falta dentro do ato, apesar de existir na realidade. O vício na formalização ocorre 

quando a motivação é incompleta ou contraditória
816

. 

 

 

6.5.2 Vício de legitimidade 

 

Como já vimos abordando de forma exaustiva, legitimidade não se confunde 

nem se resume com a legalidade. A legitimidade é observada em seu aspecto exterior ao 

sistema jurídico (extrassistêmica), através da forma de ingresso e criação das normas 

jurídicas, cuja decorrência deve-se chegar, em última instância, ao povo.  A legalidade, 

por sua vez, é observada em sob uma perspectiva interior ao sistema jurídico 

(intrassistêmica), através da positivação de preceitos reguladores (em sentido amplo) da 

conduta humana.  

No entanto, em um direito positivado, no exercício da função administrativa 

estatal, a legitimidade decorre da própria legalidade, através de procedimentos 

discursivos estabelecidos pelo ordenamento. Para se auferir se houve vício na vontade 

democrática (vício de legitimidade) introduzida pelas normas jurídicas, é necessário 

recorrer a institutos do direito positivo, os quais possibilitarão dizer se, ao introduzir as 

expectativas geradas no ambiente em uma norma jurídica pelo procedimento 

democrático, houve a observância do princípio democrático, essencial para garantir a 

validade da norma jurídica.  

 

 

6.5.2.1 o motivo/ motivação 

 

Prima facie, motivo e motivação não se confundem. O motivo consiste nos 

pressupostos (evento) jurídicos e fáticos justificadores do ato administrativo; a 

motivação, na exteriorização, explanação, positivação dos motivos, assim como a 

“discriminação ordenada dos interesses determinantes para sua expedição”
817

. A 

inexistência da motivação ou dos fatos justificadores do ato ocasiona a invalidade do ato 

normativo por vício no motivo, ao atingir diretamente o conteúdo; enquanto os motivos 
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 Ver FRANÇA, Vladimir da Rocha. Estrutura e motivação do ato administrativo. São Paulo: 
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2007. p. 95. 
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inadequados juridicamente, incongruentes e/ou incorretamente qualificados ocasiona 

vício na motivação, atingindo a finalidade ou a causa. 

Apesar de obrigatoriedade do dever de motivar dos atos administrativos, para 

Vladimir da Rocha França não há necessidade de motivar os atos normativos da 

Administração pelo mesmo motivo da desnecessidade de motivação dos atos 

legislativos: a participação dos cidadãos ocorre por meio dos seus representantes, com 

ampla publicidade. Porém, no caso específico das agências reguladoras, as normas são 

elaboradas por dirigentes não escolhidos pelos destinatários das normas, o que – como 

já demonstramos – ocasiona um déficit democrático suprido pela participação dos 

interessados no processo normativo; e, por conseguinte, a necessidade de ampla 

motivação.  

O dever de motivação dos atos administrativos é considerado um princípio 

implícito do ordenamento constitucional, através de uma interpretação sistemática
818

 e 

teleológica. Ou seja, a motivação é entendida como um princípio constitucional 

decorrente do princípio republicano, democrático e participativo.  

Em um Estado Democrático de Direito, com a adoção da República como 

forma de governo, o poder decorre do povo (artigo 1, parágrafo único, da CF/88)
819

 e, 

por isso, é necessário aos agentes públicos – representantes do povo (sentido lato) – 

justificar (motivar) o exercício da sua função, especialmente quando sua competência 

ingressa na esfera dos direitos fundamentais dos cidadãos
820

. A motivação pode ser 

entendida, pois, como decorrência da própria legitimidade: se esta busca a justificação 

da força/poder estatal, através da ordem jurídica, perante os cidadãos, a motivação nada 

mais é que a instrumentalização positiva do exercício do poder.  

Geraldo Ataliba coloca o princípio da responsabilidade como corolário do 

princípio republicano
821

, em virtude de os agentes públicos responderem perante o povo 

por seus atos; e acrescentamos o princípio da motivação, pois só através de uma 

motivação, do conhecimento da situação de fato e de direito ensejadores dos atos, será 
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 Sobre a interpretação sistemática, ver FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. São 

Paulo: Malheiros, 1995. 
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FREITAS, Juarez. Discricionariedade administrativa e o direito fundamental à boa administração. 
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possível um efetivo controle
822

 da atuação das autoridades e sua respectiva 

responsabilidade.  

Sob outro ponto de vista, complementar ao apresentado acima, Vladimir da 

Rocha França
823

 entende que pelo fundamento constitucional da cidadania, ao cidadão é 

assegurado o direito de ter conhecimento dos motivos que levaram a autoridade a tomar 

a decisão e possa compreender as razões da vontade administrativa e, caso haja 

necessidade, contradita-las. Juarez de Freitas afirma que “a motivação é o escudo do 

cidadão contra arbitrariedade e desvios invertebrados”
824

. 

Ademais, como vimos defendendo desde o primeiro capítulo desse trabalho, a 

democracia pressupõe consenso e diálogo. E é exatamente através da motivação que se 

poderá buscar a ausência de vício no processo argumentativo e, por conseguinte, a 

emanação de atos racionais e mais qualificados e justos, perante à sociedade através da 

demonstração de atendimento da ideologia constitucional, o que significa atos legítimos 

perante o ordenamento jurídico democrático.   

Podemos, assim, entender a motivação como uma decorrência necessária da 

administração pluralista e dialógica - superando a administração monológica e 

hierárquica e adversarial – e corolária do direito fundamental à boa administração, a 

qual busca amparar as expectativas legítimas e garantir um ambiente seguro e confiável 

aos cidadãos e à sociedade
825

.  E, ao tutelar o princípio da isonomia e impessoalidade, 

obriga a autoridade a demonstrar a sua imparcialidade na justificação do interesse 

público atendido, com a ponderação dos interesses em jogo
826

. 
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Quanto ao controle
827

 pelos cidadãos, inerente a um Estado Democrático, a 

motivação permite não só ampliar a possibilidade daquele como ajuda aos cidadãos a 

compreenderem as razões do Estado, atuando de forma preventiva. E, assim, temos uma 

ampliação do princípio da separação dos poderes: se esse tem por fundamento evitar o 

abuso de poder através de poderes que o limitem, nada mais efetivo que o verdadeiro 

detentor do poder – o povo – com possibilidade real de controlar o poder estatal; e 

sempre que há a presença de controles mais efetivos, há uma redução na atuação 

arbitrária. De outra forma, torna o controle legislativo e judicial mais eficiente, cuja 

separação dos poderes, também, sai fortalecida.  

Apesar de estar implícito no ordenamento constitucional, esse princípio foi 

positivado na Lei 9.784/99
828

, em seu artigo 2º, parágrafo único, como a necessidade de 

o ato administrativo indicar os pressupostos de fato e de direito justificadores da 

decisão. No artigo 50, a Lei estabelece, além dos requisitos a serem observados
829

, um 

extenso rol de atos de motivação obrigatória
830

, o qual, entre outras hipóteses, sempre 

que o ato negar, limitar ou afetar direitos e interesses. Observe que o legislador se 

preocupou em dispor não só direito, mas quando houver interesses prejudicados há a 

necessidade de motivação do ato administrativo. E, na regulação econômica, em sua 

produção normativa, sempre haverá interesses afetados, até mesmo pela diversidade de 

destinatários: governo, consumidores e empresários.   
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 Manuel Ribeiro afirma que o controle do motivo vem substituindo, na França, o controle sobre a 
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Em suma, poderíamos apontar, em concordância com Vladimir França
831

, três 

finalidades no princípio da motivação: a) garantir a legitimidade das decisões e melhoria 

na qualidade, justiça e racionalidade dos atos administrativos no caso concreto, através 

da demonstração de ponderação dos interesses e da escolha do interesse público 

positivado, alcançando uma maior a aceitação pelos cidadãos; b) uma maior 

“efetividade e eficiência ao controle de juridicidade dos atos administrativos”; c) 

ampliar a publicidade e informação da atividade administrativa.  

A motivação possui duas dimensões: a formal e a substancial. Aquela é 

entendida “como exposição, mediante enunciados, das razões de fato e de direito que 

ensejaram a expedição do ato administrativo, concedendo transparência à decisão 

administrativa”. Para essa dimensão, é necessária a demonstração dos “pressupostos 

possíveis ou de motivos coerentes e creditíveis”. A dimensão material (substancial), 

“como um meio que permite a recondução do conteúdo do ato a um parâmetro jurídico 

que o torne compatível com as demais normas do sistema do direito positivo”
832

; com a 

necessidade de demonstrar os pressupostos reais e o verdadeiros motivos a justificar a 

decisão legítima
833

. 

Conforme França
834

, os elementos proposicionais da motivação são: a) o fato 

jurídico administrativo; b) a demonstração das normas jurídicas ensejadoras do ato 

administrativo; c) a relação entre as normas demonstradas no item “b” como aptas a 

validar o ato administrativo; d) a demonstração da relação de 

proporcionalidade/razoabilidade (pressuposto lógico) entre o motivo do ato e seu 

conteúdo, diante da finalidade. 

Nesse sentido, para a validação do ato é necessário uma motivação suficiente, a 

qual abrange a “efetiva referência às circunstâncias do caso concreto”
835

 (princípio da 

realidade
836

). No caso dos atos normativos das agências reguladoras, com 
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discricionariedade técnica, é necessária a exposição dos fatos e dos elementos da 

proporcionalidade/razoabilidade justificadores da decisão, assim como dos interesses 

públicos envolvidos. Deve-se garantir que todas as hipóteses ou possíveis alternativas 

foram apreciadas pelos agentes públicos responsáveis pela emanação do ato 

administrativo.  

Conforme a Lei 9.784/99, a motivação deve ser “explícita, clara e congruente, 

podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores 

pareceres, informações, decisões ou propostas”, os quais passarão a integrar o ato (art. 

50, §1º).  

Isso implica o entendimento  de que não há motivação implícita. É necessária, 

para o ato ser considerado válido, a explanação em enunciados dos pressupostos de fato 

e de direito justificadores do ato perante o ordenamento jurídico. Quanto à congruência, 

diz respeito à necessidade de uma análise lógica (racionalidade) entre as premissas 

fundantes do ato e seu conteúdo
837

.  

A motivação condiciona-se, pois, tanto à norma jurídica justificadora do ato 

quanto ao fato jurídico para adquirir a sua validade. O fato jurídico assume considerável 

relevância, pois é indispensável à validade da norma (princípio da realidade), sendo 

passível de controle judicial e administrativo. Veja que o art. 2º, parágrafo único, “d”, 

da Lei 4.717/65, dispôs sobre a invalidade do ato em virtude da “inexistência de 

motivos”, cuja ocorrência é “quando a matéria de fato ou de direito, em que se 

fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente adequada para o 

resultado objetivo” (aplicação do princípio da realidade).  

Na verdade, a “inexistência dos motivos” significa não motivar um ato ou 

motivar com base em fatos (ou fato) não existentes ou inadequados ou com a 

inexistência das condições jurídicas reais – é o caso de se praticar uma audiência 

pública meramente pro forme
838

. Seja ato vinculado ou discricionário, a valoração dos 

                                                                                                                                               
se à disciplina da conveniência real entre os homens e todos os seus atos partem do pressuposto de que os 

fatos sustentam suas normas e demarcam seus objetivos são verdadeiros (...) são todos fatos que 
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837
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motivos não admite a emanação de atos justificados em motivação inexistente – é a 

aplicação do princípio da realidade. E, conforme Diogo de Figueiredo Moreira Neto
839

 

 

um ato do Poder Público que esteja lastreado no inexistente, no falso, no 

equivocado, no impreciso e no duvidoso não está, por certo, seguramente 

voltado à satisfação de um interesse público; da mesma forma, o ato do 

Poder Público que se destine à realização de um resultado fático inalcançável 

não visa a satisfazer a um interesse público. (grifo nosso) 

 

Nesse sentido, positiva-se a “teoria dos motivos determinantes”, entendida 

como a necessária correspondência entre o resultado pretendido, o conteúdo e a 

motivação do ato. Não há ato sem motivação material e esta deve estar plenamente 

demonstrada, de forma substancial
840

, no ato administrativo como justificador da 

decisão.  

Assim, os motivos determinantes da decisão integram a validade do ato. E caso 

a motivação decorra de fatos falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados o ato 

administrativo padecerá de vício
841

, mesmo quando a lei não tenha exigido os motivos 

justificadores do ato.  

Aqui os instrumentos consensuais de participação adquirem enorme 

importância: eles ingressam no ordenamento jurídico como fato jurídico 

administrativo
842

, após a juridicização em ata dos seus atos materiais, e passarão a ser 

essenciais para a motivação do ato, a qual deve observá-los para garantir a sua 

racionalidade e qualificar a decisão, alcançando o consenso e aderência dos interessados 

e ampliando a possibilidade de controle sobre os atos, fortalecendo a separação dos 

poderes. Há a necessidade, por uma interpretação sistemática e teleológica do 

ordenamento jurídico, da realização de audiência e consultas públicas, não podendo, 
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 Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que o ato é inválido com vício no motivo quando este não 

coincidir com o motivo legal, o que é necessário: a) a materialidade do ato: “verificar se realmente 

ocorreu o motivo em função do qual foi praticado o ato”; b) “a correspondência do motivo existente com 

o motivo previsto na lei”. Curso de Direito Administrativo. 25ª Ed., 2 ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 

2008. p 390/391.  
842

 Vladimir da Rocha França afirma que em caso de contestação da veracidade do ato administrativo, 

inverte-se o ônus da prova. .Estrutura e motivação do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 2007. 

p. 163.  
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portanto, os dirigentes das agências se furtarem a realizar tal evento  - está entre as suas 

sujeições e prerrogativas (dever-poder) –  e/ou apenas fazê-lo para perseguir todo o 

procedimento de elaboração normativa, sem dá-lhes uma eficiência prática e jurídica. 

Pois esses fatos jurídicos integram a validade do ato normativo administrativo não no 

sentido de vinculá-los às manifestações elaboradas naqueles eventos, mas na direção de 

justificar a decisão administrativa.  

Em suma, conforme o disposto, podemos observar duas situações: a) vício no 

motivo: quando não há motivação ou esta decorre de fatos inexistentes ou falsos, 

atingindo diretamente o conteúdo; como, por exemplo, no caso de não ser realizado as 

audiências e consultas públicas e/ou estas não tiverem sido levadas em consideração na 

motivação do ato normativo; b) vício de motivação: diz respeito a motivos 

juridicamente inadequados e/ou incorretamente qualificados, o qual atinge a finalidade e 

a causa da Administração; o que aconteceria caso a motivação sobre as manifestações 

ocorridas nas audiências e consultas não fossem claras, fossem incongruentes, 

descontextualizadas, não explícitas e/ou insuficientes.  

 

 

6.5.2.2 A proporcionalidade/razoabilidade 

 

O princípio da proporcionalidade/razoabilidade
843

 é considerado um princípio 

implícito na Constituição, decorrente do Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput, 

da CF/88) e do princípio do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV, CF/88), e 

concretizado na Lei nº 9.784/99, em seu art. 2º, parágrafo único, inc, VI (adequação 

entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida 

superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público). Esse 

princípio objetiva garantir a precisão da atividade estatal, assim como limitar a sua 

atuação além do essencial, do necessário para atingir determinado fim (relação meio e 

fim).  

Além da relação entre meio e fim, poderíamos afirmar que a 

razoabilidade/proporcionalidade implica uma relação entre expectativas/possibilidades, 

                                                 
843

 No presente trabalho o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade serão entendidos da mesma 

forma, sem haver diferenciação entre ambos. Para aprofundar a diferença entre ambos, ver BARROS, 

Suzana de Toledo. O Princípio da Proporcionalidade e o Controle de Constitucionalidade das Leis 

Restritivas de Direitos Fundamentais. 2ed. Brasília: Brasilia Jurídica, 2000; BARROSO, Luiz Roberto 

Barroso. Interpretação e aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996; e  ÁVILA, Humberto. 

Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9º edição. São Paulo: 

Malheiros, 2009. 
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meios e fins
844

. Os meios a serem adotados dependem das possibilidades/expectativas 

legítimas existentes no ambiente, as quais deverão se coadunar de forma razoável com a 

finalidade pretendida (o interesse público).  

Só é possível exigir determinada conduta razoável com a finalidade se essa 

possibilidade é existente no mundo jurídico ou no ambiente externo ao Direito, e para 

isso é necessário ao tomador da decisão conhecer todas as expectativas possíveis para 

aplicar/criar (produzir inputs) aquela razoável/proporcional ao interesse público 

pretendido. E para ter esse conhecimento sobre o ambiente externo, é inevitável a 

abertura procedimental aos interessados.   

Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto
845

, a razoabilidade é uma valoração 

entre os motivos (a justificação da expectativa introduzida no sistema jurídico) e a 

escolha do objeto (meio) para o atendimento da finalidade pública (fim). Desse modo, 

conforme o autor, a razoabilidade/proporcionalidade seria o “único caminho seguro para 

se ter certeza de que se garantiu a legitimidade da ação administrativa e o primado do 

sensu comum sobre a ineficiência grosseira”. Esse princípio atua como limitação tanto à 

avaliação dos motivos, com a exigência de sua adequação, necessidade e 

proporcionalidade à finalidade, quanto um limite à valoração do objeto, na medida em 

que se exige a sua conformidade com a finalidade e contribua para a sua eficiência
846

. 

                                                 
844

 De forma parecida, Humberto Ávila irá afirmar que há fins internos e fins externos: os fins internos 

“estabelecem um resultado a ser alcançado que reside na própria pessoa ou situação objeto de comparação 

e diferenciação”, enquanto os fins externos, “estabelecem resultados que não são propriedades ou 

características dos sujeitos atingidos, mas que se constituem em finalidade atribuídas ao Estado, e que 

possuem uma dimensão extrajurídica. (...) os fins externos são aqueles que podem ser empiricamente 

dimensionados, de tal sorte que se possa dizer que determinada medida seja meio para atingir 

determinado fim (relação causal). Os fins sociais e econômicos podem ser qualificados de fins externos”. 

Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9º edição. São Paulo: 

Malheiros, 2009. p. 163/164. De certa forma, os fins externos defendidos por Humberto Ávila se 

assemelham às nossas possibilidades/expectativas.  
845

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade: novas reflexões sobre 

os limites e controle da discricionariedade. 4ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 57. 
846

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade: novas reflexões sobre 

os limites e controle da discricionariedade. 4ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 57. E Celso 

Antônio Bandeira de Mello complemente, “se o administrador embasa-se em determinados eventos ou 

situações e diante deles pratica ato desproporcional ao que era requerido para atingir o fim legal ou inapto 

a lhe dar satisfação, por insuficiente ou excessivo, inadequado, imprestável, verifica-se que os motivos 

em que se apoiou não eram justificadores da providencia; em uma palavra: não podiam ser os motivos 

implícitos na lei, porque não haverá a correlação lógica necessária entre o que se tomou como estribo para 

expedir o ato e o conteúdo dele. Vale dizer: não era perante aqueles fatos que o bem jurídico consagrado 

na finalidade legal reclamaria a adoção da medida tomada. (...) em caso deste jaez percebe-se que a regra 

da competência não autorizava a conduta senão perante certos eventos diferentes dos que embasaram o 

ato, pois estes não demandavam a medida adotada como meio para atender a finalidade legal. Daí que as 

situações (motivos) tomados como apoio do ato, não o justificavam, não era suficientes bastantes ou 

apropriados para ensejar-lhes a expedição. Em síntese: não era ´causas´ juridicamente idônea para apoiar 

o ato, do que resultará a invalidade dele”. Discricionariedade e controle judicial. 2º ed., 2º tiragem. São 

Paulo: Malheiros, 1996. p. 95/96. 
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Assim, a incompatibilidade entre o motivo e o objeto consiste em vício do ato 

administrativo. 

Nas questões que envolvam os princípios da razoabilidade/proporcionalidade 

dos atos administrativos a discussão se pauta na relação entre meio e fim, através da 

valoração entre interesses e razões
847

. Ou seja, na lógica do razoável perquirisse os 

interesses em jogo e as razões adotadas pelo Estado para atingir a finalidade pública: se 

há razoabilidade na adoção de determinada medida, devendo-se levar em consideração 

não apenas as demais expectativas, mas também o interesse público.  

Na regulação econômica e, em específico, nas normas regulatórias é 

imprescindível a observância a esse princípio. A agência reguladora tem por finalidade 

guiar, fiscalizar e regular determinado setor da economia, equilibrar esse setor, sempre 

com o norte de concretizar o interesse público, muitas vezes, conflitantes; e o fará por 

meio das normas jurídicas deontológicas.  

Nessa perspectiva regulatória, o interesse público a ser concretizado é uma 

discricionariedade das agências, a qual influenciará (e será influenciada) diretamente 

nos (e pelos) interesses dos particulares/cidadãos. A lei criadora das agências 

reguladoras delimitam seus objetivos e parâmetros, os quais devem ter como critério 

orientador os objetivos constitucionais, seus fundamentos e princípios. Por exemplo, ao 

se observar a Lei nº 9.427/97 (ANATEL) é fácil perceber dentre os seus objetivos e 

parâmetros a presença dos princípios da livre concorrência, da proteção do consumidor, 

da livre iniciativa, da proteção ao meio ambiente, dentre outros; de igual modo pode-se 

extrair do conjunto normativo das demais ordens setoriais regulatórias. E na regulação 

econômica, é a autarquia especial quem irá delimitar, na norma regulatória, o interesse 

público do caso específico.  

Por outro lado, os interesses legítimos dos interessados, presentes no ambiente 

externo ao mundo jurídico, correspondem diretamente a um direito fundamental 

positivado no ordenamento setorial regulador. Dessa forma, no processo de elaboração 

normativa, na produção de inputs normativos (introdução de interesses no sistema 

jurídico), as agências devem-se pautar pelo princípio da 

razoabilidade/proporcionalidade e realizar um “juízo de ponderação” sobre os diversos 

interesses conflitantes, através do princípio da concordância prática – relação de 
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 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade: novas reflexões sobre 

os limites e controle da discricionariedade. 4ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 54/55. 
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harmonização e equilíbrio entre os bens jurídicos –, com fulcro de atingir o interesse 

público.  

Isso implica dizer que, ao realizar essa função, é inevitável a limitação de 

direitos fundamentais dos cidadãos (meio) em prol de atender ao interesse público (fim).  

Na escolha dos meios as agências deverão atuar sempre com razoabilidade para evitar a 

adoção de medidas acima do necessário para a concretização do fim, de forma a 

dissolver a tensão entre os direitos fundamentais
848

 (dentre eles a liberdade econômica – 

latu sensu) e a finalidade do direito administrativo econômico (ver item 5.1). Rolf 

Stober afirma que esse princípio concretiza o princípio da moderação e da contenção: só 

pode haver limitação do bem particular naquilo que for indispensável para o bem 

comum.  

Por isso, a obrigatoriedade de observar o princípio da 

proporcionalidade/razoabilidade, sob pena de produzir um ato administrativo normativo 

inválido. Assim, é necessária a observação dos seus subprincípios: adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. 

Uma medida só pode ser considerada adequada (elemento da adequação) se ela 

puder alcançar de forma eficaz o fim pretendido. A adequação diz respeito à 

correspondência dos pressupostos dos motivos e a natureza jurídica da categoria do ato 

administrativo
849

. Ou seja, examina-se a pertinência do motivo com o ato emanado. 

Humberto Ávila
850

 afirma que para se considerar uma medida adequada é preciso 

realizar uma análise acerca dos meios disponíveis e dos fins pretendidos, em seu aspecto 

(quantitativo), qualitativo (qualidade) e probabilístico (certeza). Dessa forma, afirma 

Alexandre dos Santos Aragão
851

, “a restrição à liberdade do mercado deve ser 

apropriada à realização dos objetivos sociais perquiridos”.  

O elemento da necessidade pressupõe a adequação e acrescenta que, apesar de 

a medida ter de atingir de forma eficaz o fim pretendido, ela deve ser a menos restritiva 

aos direitos fundamentais, sobretudo a liberdade. Surge, assim, a questão das soluções 
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 Ver STOBER, Rolf. Direito Administrativo Econômico Geral. Trad. Antônio Francisco Sousa. São 

Paulo: Saraiva, 2012.  p. 152.  
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 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade: novas reflexões sobre 

os limites e controle da discricionariedade. 4ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 68. 
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 Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 9º edição. São Paulo: 

Malheiros, 2009. p. 165/166. Para o autor, “em termos quantitativos, um meio pode promover menos, 
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 ARAGÃO, Alexandre dos Santos. As agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 

econômico. 2º Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 130.  
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alternativas: dentre as diversas soluções possíveis de serem adotadas, deve-se buscar a 

mais suave às liberdades dos particulares, através de duas etapas de investigação: 1º) o 

exame da igualdade da adequação dos fins, no qual se verifica “se os meios alternativos 

promovem os mesmos fins”; e 2º) o exame do meio menos restritivo, “se os meios 

alternativos restringem em menor medida os direitos fundamentais colateralmente 

afetados.”
852

. 

Nesse elemento, há o exame entre os motivos e o objeto do ato: avalia-se se os 

pressupostos do motivo justificam o conteúdo do ato praticado
853

. Ou seja, na 

necessidade não se aufere se os motivos existem, se são insuficientes e/ou adequados 

nem, ainda, se o objeto é apto a atender o interesse público; mas, sim, a relação entre o 

motivo e o conteúdo jurídico do ato administrativo. E assim que as razões de sua 

existência não puderem mais ser justificadas, tanto em seu aspecto temporal quanto 

material, a medida deve ser anulada
854

. 

Esses elementos estão diretamente ligados à passagem da administração 

vertical e coercitiva para a administração horizontal e dialogada. Os meios consensuais 

são considerados os meios menos restritivos às liberdades dos cidadãos, até mesmo 

porque não só busca a sua aderência e participação, como também por dever levar em 

consideração todas as suas manifestações. É através da participação dos cidadãos, pelos 

meios consensuais, que a administração poderá aprofundar o conhecimento sobre todas 

as situações em jogo, interesses e perspectivas da sociedade, o que resulta, por um lado, 

em um aumento do seu campo de visão (informação) para decidir e, por outro lado, na 

restrição do campo de decisão em face da necessidade de adotar a conduta menos lesiva 

às liberdades dos cidadãos. Conforme Aragão
855

, “se for possível alcançar o interesse 

público de maneira consensual, os instrumentos coercitivos deverão ser descartados por 

desproporcionais”.  
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A proporcionalidade em sentido estrito (ou proibição do excesso) deve buscar a 

relação específica entre o meio e o fim, a ponderação dos bens e dos interesses e a 

repercussão do ato administrativo para os direitos fundamentais
856

. Não basta a medida 

ser eficaz e a mais suave na concretização do interesse público, ela deve ser 

“justificada” em relação ao interesse público almejado (“valer a pena”)
857

. Aragão 

ensina que “a restrição imposta ao mercado deve ser equilibradamente compatível com 

o benefício social visado”
858

. 

Nesse sentido, o direito de petição, a audiência e a consulta pública atuam para 

ampliar a gama de informação para os diretores das agências normatizarem o setor, com 

a escolha de uma, dentre as diversas alternativas possíveis em jogo, para ser introduzida 

na norma jurídica. Ou seja, a partir das informações colhidas através desses 

instrumentos consensuais é possível realizar o juízo de razoabilidade/proporcionalidade, 

no sentido de tomar a medida adequada, necessária e não excessiva aos direitos 

fundamentais, em especial as liberdades. Assim, o sentido desses instrumentos resta 

frustrado caso haja impedimento da sua realização e/ou não for observado efetivamente 

o alcance e profundidade das discussões mantidas; e, por conseguinte, o ato normativo 

administrativo padece de vício de causa.  

 
 

6.5.3 Sobre a discricionariedade técnica 

 

A discricionariedade consiste em um dever-poder instrumental concedido pela 

lei à autoridade pública para, em um processo de decisão (ato de criação e não de mera 

execução
859

), empregar os critérios de conveniência e oportunidade sobre o caso 

concreto para melhor atender o interesse público
860

. O critério da oportunidade 
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relaciona-se (encontra-se e limita-se) com o motivo: na existência e suficiência dos seus 

pressupostos (fatos e direito) para atender a finalidade do ato. Já a conveniência
861

 tem 

relação com o conteúdo: “quando a escolha do seu conteúdo jurídico leva à produção de 

um resultado que, em tese, atende à finalidade para a qual é praticado”
862

. 

Vladimir da Rocha França
863

 ensina que a discricionariedade  

 

consiste num processo de decisão política-jurídica, através da qual a 

autoridade pública, para a composição ou concretização de um provimento 

normativo, emprega critérios de conveniência e de oportunidade na análise da 

realidade social, admitidos pela ordem jurídica. Mediante a 

discricionariedade, o ordenamento jurídico estatal deixa-se cognitivamente 

aberto para a apreensão das demandas sócio-políticas e, concede dinamismo 

para a ação estatal, ao abrir espaço jurídico para a utilização de um juízo de 

oportunidade para criação e aplicação de normas jurídicas. Constitui  um dos 

canais do sistema  jurídico para conhecer a realidade sócio-política, através 

da qual a ordem política encontra soluções jurídicas para suas expectativas 

normativas.  

A realidade social consiste numa multiplicidade de fatos, que eclodem de 

modo desordenado e não uniforme. Dentro dela a política e direito, como 

ordens sociais funcionalmente diferenciadas, estabelecem numa relação 

dialética, politicizando ou juridificando conteúdos sociais, mantendo a 

estabilidade normativa do poder e a efetividade da norma (...)  

 

Celso Antônio Bandeira de Mello
864

 conceitua discricionariedade como 

 

A margem de liberdade que remanesça ao administrador para eleger dentre 

pelo menos dois critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo 

menos dois comportamentos cabíveis, perante cada caso concreto, a fim de 

cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade 

legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade 

conferida no mandamento, dela não se possa extrair objetivamente, uma 

solução unívoca para a situação vertente. 

                                                                                                                                               
Janeiro: Forense, 2001; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade administrativa na 
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Para Diogo de Figueiredo Moreira Neto
865

 a discricionariedade é 

 

a qualidade da competência cometida por lei à Administração Pública para 

definir, abstrata ou concretamente, o resíduo da legitimidade necessário para 

integrar a definição de elementos essenciais à prática de atos de execução 

voltados ao atendimento de um interesse público específico 

 

A discricionariedade presume um juízo subjetivo para valorar os motivos e 

escolher o objeto, ambos dentro dos limites legais, em face de alcançar o interesse 

público
866

. Essa valoração (juízo subjetivo) pela autoridade competente diz respeito, 

isolada ou cumulativamente: a) ao juízo de oportunidade pela Administração sobre um 

pressuposto de fato para atuar na situação concreta, haja vista a ausência de indicação 

legal sobre os aspectos temporal, espacial e material; b) ao agir ou não agir; c) na 

liberdade para escolher entre dois ou mais interesses públicos estabelecidos pela lei, 

deixados à função executiva para escolher qual o melhor na situação concreta
867

; d) a 

forma jurídica a introduzir o ato (liberdade na elaboração dos enunciados); e) à eleição 

da medida considerada idônea (conteúdo) para satisfazer a finalidade pública em face da 

situação fática
868

.  

Vladimir da Rocha França
869

 ainda acrescenta mais uma situação: os conceitos 

jurídicos indeterminados. Mas, estes somente serão considerados como exercício do 

poder discricionário se não for possível ao Judiciário estabelecer qual a melhor 

interpretação no caso concreto, por ser decorrência de: a) “decisões altamente pessoais, 

indissociáveis à personalidade do agente, como as apreciações pedagógico-científicas”; 

b) “decisões fundadas em padrões culturais ou éticos”; c) decisões voltadas para a 

                                                 
865

 Legitimidade e discricionariedade: novas reflexões sobre os limites e controle da 

discricionariedade. 4ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 33. O autor afirma também que a 

discricionariedade é “a possibilidade jurídica, criada por uma norma originária, para o exercício da uma 

definição integrativa do interesse público específico nela previsto, por uma nova norma ou ato concreto 

derivados”. p. 32.  
866

 Ver Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Legitimidade e discricionariedade: novas reflexões sobre 

os limites e controle da discricionariedade. 4ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 50. O autor afirma 

que a valoração incorreta e a escolha desacertada ocasiona um vício na finalidade do ato administrativo, 

sem, contudo, atingir o seu mérito.  
867

 Veja que com a “evolução” dos modelos estatais e o surgimento de novas dimensões de direitos 

fundamentais, expandiu-se o que entendíamos por “interesse público”, o que demanda, em diversos casos, 

a escolha pela Administração do interesse público no caso concreto.  
868

 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle judicial. 2º ed., 2º tiragem. São 

Paulo: Malheiros, 1996. p. 17; e FRANÇA, Vladimir da Rocha. Estrutura e motivação do ato 

administrativo. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 85/86.  
869

 FRANÇA. Vladimir da Rocha. Estrutura e motivação do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 

2007. p. 90.  
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antecipação intelectual do futuro; d) decisões relativas ao planejamento e à 

concretização de políticas públicas.  

Celso Antônio Bandeira de Mello, por outro lado, entende os conceitos 

indeterminados (ou fluidos ou imprecisos) como compreendidos na esfera da 

discricionariedade administrativa. Para o autor, não há de ser questionado se a liberdade 

conferida pela lei é uma “liberdade volitiva” ou uma “liberdade intelectiva”, pois em 

ambos os casos os efeitos para o sistema jurídico são idênticos
870

.  

No âmbito da regulação econômica, os conceitos jurídicos indeterminados, 

normalmente, contém uma margem de apreciação concedida à autoridade administrativa 

para garantir decisões voltadas ao futuro (margem de flutuação da decisão); as quais não 

admitem solução inequívoca
871

. Como instrumento da atividade administrativa para 

atingir o interesse público, concedido pela lei em virtude da sua impossibilidade, a 

discricionariedade é uma expressão do princípio da eficiência. E, assim, não pode ela se 

desvincular de procurar atingir da melhor forma o interesse público em questão, sempre 

com obediência aos preceitos e diretrizes traçadas pelo ordenamento jurídico (juízo de 

juridicidade) para orientar a concretização normativa.   

No processo de concretização normativa na atividade administrativa, através da 

discricionariedade, é imprescindível a autoridade observar uma série de atos e fatos 

jurídicos previstos pelo ordenamento, assim como critérios metajurídicos, como as 

demandas sociais, político e econômica
872

.  
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 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle judicial. 2º ed., 2º tiragem. São 

Paulo: Malheiros, 1996. p. 17. p. 22/28. O autor complementa afirmando que “a noção de 

discricionariedade não se adscreve apenas ao campo das opções administrativas efetuadas com base em 

critérios de conveniência e oportunidade – tema concernente ao mérito do ato administrativo. certamente 

o compreende, mas não se cinge a ele, pois também envolve o tema da intelecção dos conceitos vagos. 

Resulta, pois, que são incorretos – por insuficientes - os conceitos de discricionariedade que a 

caracterizam unicamente em função do tema do ´mérito´ do ato administrativo, isto é, da ´conveniência e 

oportunidade do ato. É certo, entretanto, que as próprias opções fundadas em conveniência e oportunidade 

se entrelaçam de tal modo com a questão dos conceitos indeterminados residentes no pressuposto legal 

que não podem ser dela desprendidas, na medida em que para resolver-se se em dado ato é suscetível de 

qualificar-se, de direito, como conveniente ou oportuno tenha-se de resolver previamente sobre a 

aplicabilidade ou não do conceito impreciso mencionado pela lei em sua hipótese ou em sua finalidade.” 

p. 27/28.  
871

 STOBER, Rolf. Direito Administrativo Econômico Geral. Trad. Antônio Francisco Sousa. São 

Paulo: Saraiva, 2012. p. 461/462. 
872

 Ver FRANÇA. Vladimir da Rocha. Estrutura e motivação do ato administrativo. São Paulo: 

Malheiros, 2007. p. 94. Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que “o plexo de circunstâncias fáticas 

vai compor balizas suplementares à discrição que está traçada abstratamente na norma (que podem, até 

mesmo, chegar ao ponto de suprimi-la), pois é isto que, obviamente, é pretendido pela norma atributiva 

de discrição, como condição de atendimento de sua finalidade”. Discricionariedade e controle judicial. 

2º ed., 2º tiragem. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 17. p. 36.  
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Conforme ensina Vladimir França
873

, “a interpretação é a fase anterior a toda 

formulação da norma jurídica e da norma de decisão, inclusive e principalmente a 

discricionariedade”. Cabe à autoridade, após visualizar o quadro normativo mais amplo 

(discricionariedade), realizar uma análise interpretativa sobre o caso em concreto, fazer 

a subsunção dos fatos aos conceitos interpretáveis e postos na atividade discricionária. 

Apenas após essa análise interpretativa, pode-se utilizar do espaço deixado ao juízo de 

oportunidade e de conveniência
874

. O critério reservado ao juízo de oportunidade deve 

estar vinculado aos motivos, “à identificação e formação dos pressupostos fáticos e 

jurídicos que justificam a inserção do ato no ordenamento jurídico”; enquanto o critério 

da conveniência, sobre o conteúdo do ato estatal
875

. 

Discricionariedade não significa arbitrariedade. Ela é um dever-poder da 

autoridade competente, imposta pelo Legislador, para que atuar a partir do seu juízo de 

valor, ao interpretar a situação concreta, para melhor atingir o interesse público, sempre 

vinculado ao ordenamento jurídico e a sua ideologia (juízo de mérito)
876

.   

Não existe poder estatal ilimitado. A atividade administrativa só se justifica 

para concretizar os direitos fundamentais e o interesse público, abstraído em cada caso 

concreto. Por isso, a atividade administrativa e, consequentemente, a discricionariedade 

é sempre instrumental, um meio para se atingir o interesse público, os objetivos 

estipulados pelo ordenamento jurídico, o qual estará vinculado
877

.  A lei, por não 

conseguir prever todas as situações possíveis, concede um quadro normativo mais 

amplo de atuação, através do poder discricionário. Mas esse quadro possui seus limites 

auferidos pelo Direito
878

, os quais não poderão ser transgredidos. Assim, todo poder 

discricionário que atue além do seu dever de observar o ordenamento jurídico será 

arbitrário e, portanto, deve ser invalidado.  

                                                 
873

 Estrutura e motivação do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 106.  
874

 FRANÇA. Vladimir da Rocha. Estrutura e motivação do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 

2007. p.113 e ss.  
875

 FRANÇA. Vladimir da Rocha. Estrutura e motivação do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 

2007. p. 100.  
876

 Juarez de Freitas afirma, com razão, que a discricionariedade está sempre vinculada, em sua 

finalidade, aos princípios constitucionais, objetivos e aos direitos fundamentais. Discricionariedade 

administrativa e o direito fundamental à boa administração. 2º ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 50. 
877

 Ver MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle judicial. 2º ed., 2º tiragem. 

São Paulo: Malheiros, 1996. p. 15 e ss.  
878

 Ver MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade: novas reflexões 

sobre os limites e controle da discricionariedade. 4ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001.p. 72. 
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Conforme Diogo de Figueiredo Moreira Neto
879

, o princípio da 

razoabilidade/proporcionalidade e o princípio da realidade (ver item 6.5.2.1) oferecem 

os limites da discricionariedade. O princípio da realidade oferece os limites da 

oportunidade: para a validade do ato discricionário, através do juízo de oportunidade, é 

necessário: a) os motivos existam e sejam suficientes para justificar o ato, através da 

valoração do objeto; b) a possibilidade do objeto. Este (o objeto) deve ser capaz de 

atingir de forma eficaz à finalidade. 

Já o princípio da proporcionalidade oferece limite à conveniência. Por esse 

princípio: a) os motivos devem ser: I) adequados, tanto fática quanto juridicamente, à 

natureza jurídica do ato; II) compatíveis ao objeto, “coerência entre a causa e o efeito do 

ato”; III) proporcionais, tanto quantitativa quanto qualitativamente, com o objeto que 

deseja introduzir no ordenamento jurídico; b) deve haver uma conformação entre o 

objeto (conteúdo) e a finalidade legal, sendo vedado ao objeto conduzir a resultados que 

“ignorem, desconsiderem ou traiam os interesses públicos a que devam atender”
880

. 

Dessa forma, o autor continua afirmando que esse princípio impõe dois limites ao juízo 

de conveniência da discricionariedade através do objeto: a) conformidade do objeto. O 

objeto deve ser congruente com a finalidade a ser atingida: “não deve haver dúvidas 

ponderáveis quanto à conformidade entre o que se quer modificar no mundo jurídico e o 

interesse público a ser atendido com essa transformação. Os meios devem estar 

logicamente dispostos para atingir os fins”. Essa desconformidade identifica-se com as 

hipóteses de desvio de poder; b) eficiência. A discricionariedade deve atender 

eficientemente o interesse público.
881

.  

Quando analisamos as agências reguladoras, a sua atuação se pauta pela 

chamada “discricionariedade técnica”
882

. A discricionariedade técnica é uma 
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 Legitimidade e discricionariedade: novas reflexões sobre os limites e controle da 

discricionariedade. 4ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 56. O autor afirma que “os limites de 

oportunidade à discricionariedade são os requisitos mínimos exigíveis de valoração lógica que devem 

estar satisfeitos para que o motivo, discricionariamente integrado a partir dos pressupostos de fato e de 

direito, atenda ao interesse público específico estabelecido pelo legislador como finalidade do ato 

administrativo.”. p. 59.  
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 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade: novas reflexões sobre 

os limites e controle da discricionariedade. 4ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 56/73. 
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 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade: novas reflexões sobre 

os limites e controle da discricionariedade. 4ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. p. 73 e ss. Para o 

autor a desconformidade entre a conveniência e o princípio da proporcionalidade gera atos 

desarrazoáveis, o que macula o ato com vício em sua finalidade e gravemente inconveniente. p. 73 e ss.  
882

 Acerca da discussão sobre a discricionariedade técnica nas agências reguladoras, ver GUERRA, 

Sérgio. Discricionariedade na Regulação por Entidades Estatais Independentes. Revista de Direito 

Público da Economia – RDPE -. Belo Horizonte, n. 2, ano 6, abril/junho. Disponível em:< 

http://www.editoraforum.com.br/ef/?p=1081>. Acesso em 23 de janeiro de 2013; e MATTOS, Paulo 

http://www.editoraforum.com.br/ef/?p=1081
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discricionariedade imprópria e trata-se de um quadro normativo deixado pelo legislador 

para a autoridade administrativa preencher de acordo com os critérios técnicos, por estar 

mais preparada para tal função. 

 O italiano Renato Alessi entende que a discricionariedade técnica só pode ser 

considerada como tal se os critérios técnicos estiverem ligados aos critérios 

administrativos (e a questão técnica ligada à questão administrativa), de modo que o 

critério técnico seja absorvido pela atividade administrativa e sirva como uma forma de 

satisfazer o interesse público, seja com o fornecimento de dados técnicos para ajudar na 

apreciação da conveniência e oportunidade da decisão administrativa, seja com a 

utilização de critérios técnicos ao lado dos critérios administrativos para a decisão
883

.  

Marcos Juruena Villela
884

 Souto afirma que “a discricionariedade técnica 

envolve a aplicação de regras experimentadas, comprovadas e comumente certas ou, em 

outras palavras, a valoração de fatos opináveis segundo pautas técnico-administrativas”. 

Conforme o autor, no caso das agências, a discricionariedade técnica pode possuir uma 

maior ou menos grau de discricionariedade (vários juízos técnicos) a ser concretizado
885

 

com objetivo de atender o interesse público.  

É conferido, portanto, aos dirigentes das agências reguladoras um dever-poder 

discricionário para atuar, com base na ciência, com o objetivo de concretizar os 

objetivos de cada setor, decorrente da lei setorial e das normas constitucionais. A 

utilização de critérios técnico/científico não retira o caráter instrumental da 

discricionariedade - meio a buscar o interesse público –, cuja vinculação ao 

ordenamento jurídico é inerente, o qual impede atuações arbitrárias. Os critérios 

técnico/científico atuam como instrumento para delimitar as alternativas disponíveis 

(margem de escolhas), o qual possibilitará um juízo de conveniência e oportunidade. 

Não há que se falar em discricionariedade técnica absoluta, neutra, pois ela atua como 

um meio, demonstrando, com base na ciência, as alternativas a atender ao interesse 

                                                                                                                                               
Todescan Lessa. Autonomia decisória, discricionariedade administrativa e legitimidade da função 

reguladora do estado no debate jurídico brasileiro. Revista de Direito Público da Economia - RDPE, 

Belo Horizonte, ano 3, n. 12, p. 169-195, out./dez. 2005. Disponível em: 

<http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=33298>.  Acesso em: 3 

março 2013. Sobre o controle da discricionariedade técnica, ver SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito 

Administrativo Regulatório. 2ª Ed, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 367 e ss.  
883

 ALESSI, Renato. Instituciones de derecho administrativo. Buenos Aires: Bosch, 1970. Tomo I. p. 

195/200.  
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 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito Administrativo Regulatório. 2ª Ed, Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2005. p. 368.  
885

 Direito Administrativo Regulatório. 2ª Ed, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 369. 
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público. Sempre haverá um componente político na decisão. É o que ensina, de forma 

acertada, Marçal Justen Filho
886

 

 

A técnica delimita o campo decisório, na acepção de que o conhecimento 

técnico-científico 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. Sob esse ângulo, a decisão da 

agência se assemelhará a qualquer ato administrativo discricionário, 

especialmente para fins de controle.  

 

Essa discricionariedade vai decorrer: a) da diversidade de interesses públicos 

visualizados a partir das normas constitucionais e da lei do setor regulado, assim como 

de políticas públicas elaboradas pela Administração Central; e b) dos conceitos jurídicos 

indeterminados
887

, a ser concretizado em cada caso.  

Em suma, a atuação dos dirigentes das Agências reguladoras, no exercício do 

dever-poder discricionário (técnico), é instrumental, um meio para atingir a finalidade 

setorial. A sua atuação estará vinculada ao ordenamento jurídico e ao fato jurídico dos 

instrumentos consensuais de participação (audiência e consultar públicas), o qual deverá 

“descobrir” a melhor forma, a forma mais razoável/proporcional para se atingir o 

interesse público.  

 

 

6.5.3.1 A relativização da discricionariedade em face da participação
888 

 

Primeiramente, cabe salientar que o dever-poder discricionário das agências vai 

decorrer tanto de conceitos jurídicos indeterminados quanto da diversidade de interesses 

públicos possíveis pelo ordenamento normativo a ser escolhido e concretizado em cada 

caso concreto. E o fato jurídico dos instrumentos consensuais de participação irá 

determinar a finalidade da atuação regulatória, ao atuar na zona cinzenta da 
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O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 2002. p. 528.  
887

 Os conceitos jurídicos indeterminados e as cláusulas gerais são imprescindíveis para regulação 
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interpretação”. Direito Administrativo Econômico Geral. Trad. Antônio Francisco Sousa. São Paulo: 

Saraiva, 2012. p. 150/151.  
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254 

 

discricionariedade e ajudar a determinar o interesse público
889

 e os conceitos jurídicos 

vagos.  

A discricionariedade, como dissemos acima, é o espaço de conformação 

deixado pelo legislador à autoridade administrativa para, através de sua conveniência e 

oportunidade, no caso concreto, atuar com o objetivo de melhor atender o interesse 

público. A lei não vincula o administrador a um determinado quadro normativo 

“fechado” em virtude de haver diversas expectativas na sociedade, no qual o juízo de 

valor daquele atuará, através da conveniência e oportunidade, na seleção e positivação 

dessas expectativas no ordenamento jurídico.  

Isso não quer dizer que essa discricionariedade não possa ser relativizada no 

caso concreto em face de certas circunstâncias que limitem a fluidez do conceito ou, 

então, excluam algumas das expectativas geradas pelo sistema
890

. Afinal, para que a 

discricionariedade seja válida é necessário um nexo entre o ato administrativo e sua 

motivação (fato, lei e interesse público)
891

. Ou melhor,   

 

ainda que a lei haja, em sua dicção, ensanchado certa margem de liberdade 

para o agente, tal liberdade poderá esmaecer ou até mesmo esvair-se 

completamente diante da situação em concreto na qual deva aplicar  a regra. 

É dizer: ante as particularidades do evento que lhe esteja anteposto, a 

autoridade poderá ver-se defrontada com um caso no qual suas opções para o 

atendimento do fim legal fiquem contidas em espaço mais angusto do que 

aquele abstratamente franqueado pela lei e pode ocorrer, até mesmo que, a 

toda evidência, não lhe reste senão uma só conduta idônea para satisfação do 

escopo normativo, por não ser comportada outra capaz de colimar os 

propósitos da lei em face da compostura da situação. Em síntese: a discrição 

ao nível da norma é condição necessária mas nem sempre suficiente para que 

subsista nas situações concretas
892
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No caso das agências, a discricionariedade é pautada em questões técnicas, 

científicas, cujo mérito não é realizado por um representante do povo, mas por pessoas 

escolhidas por estes para atuar em determinados setores da economia.  E a justificação 

para aceitar tais decisões  – o que consiste na própria legitimidade do sistema regulador 

– decorre da própria participação do povo nos procedimentos de elaboração dessas 

normas.  

Entendemos que, a priori, embora a participação dos cidadãos não possua 

efeito vinculante, ela também não pode ser somente pro forme, no intuito de conferir 

apenas a (i)legitimidade às decisões tomadas pelos dirigentes das agências, sem 

nenhuma consequência posterior. Se a legitimidade desses entes decorre do próprio 

procedimento participativo, as manifestações elaboradas pelos segmentos da sociedade 

têm como função, além de ampliar a gama de informação para uma melhor decisão, 

reduzir as expectativas possibilitadas pela lei (poder de escolha) aos dirigentes. Manuel 

Ribeiro
893

 afirma que o agente público deve-se perguntar, no exercício do poder 

discricionário, se ele serve melhor o interesse público ao tomar determinada decisão. E 

a participação da sociedade serve para “mostrar” o caminho do interesse público e/ou 

eliminar “caminhos errados”. Se o interesse público consiste nos direitos fundamentais 

positivados no ordenamento, o destinatário da norma estatal, titular desses direitos 

fundamentais, é quem melhor pode tornar transparente e clara a melhor forma de atingir 

tal interesse público, haja vista a diversidade de expectativas geradas no ambiente.  

Dizemos, portanto, que no poder discricionário, poder instrumental vinculado à 

finalidade (interesse público), a participação da sociedade atua sobre a amplitude 

daquele poder, seja com o aumento da zona de certeza positiva (soluções juridicamente 

corretas e aceitáveis) e a zona de certeza negativa (soluções juridicamente repelidas) 

seja por diminuir a zona cinzenta (soluções que guardam controvérsias acerca da 

juridicidade). Vladimir da Rocha França
894

 afirma que “somente haverá norma jurídica 
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 Ato administrativo: conceito e classificação. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, 

jul./setembro, Fundação Getúlio Vargas, 1962. p. 426. 
894

 Invalidação judicial da discricionariedade administrativa no regime jurídico-administrativo 

brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 23. O autor complementa afirmando que “a norma jurídica 

necessariamente constitui o veículo de instrumentalização de um valor moral relativo. O sistema jurídico 

seleciona, entre os diversos sistemas morais, um em especial (ou parcelas de diversos), juridicizando os 

valores destes”. p. 73. E, por outro lado, “o poder de escolha está relacionado com o ´se´ e o ´como´ da 

ação administrativa ou com ambos. O poder discricionário sempre se manifesta no âmbito da 

consequência jurídica, existindo uma forma de poder discricionário que se identifica na decisão relativa à 

adoção ou não de uma medida determinada; e outra, que se refere apenas com a escolha do ato a ser 

praticado, dentre as alternativas cabíveis”. p. 104. Dessa forma, se é possível prever as consequências e 
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quando o enunciado do texto legal é confrontado com a realidade social a que visa o 

direito positivo regular”. A norma regulatória não pode desprezar justamente a realidade 

a qual lhe confere legitimidade.  

A moldura da lei (moldura do texto normativo) não se confunde com a moldura 

do caso (moldura da norma
895

): a norma é criada no caso concreto através da 

interpretação da lei (e do sistema jurídico) a partir de elementos da realidade relevantes 

para o Direito (fatos jurídicos). E esses serão determinantes para guiar o intérprete no 

sentido correto, inclusive para reformular, reduzir e especificar o espaço da moldura 

normativa deixada para o intérprete jurídico. As manifestações da sociedade no 

processo de elaboração normativa estabelecem os pontos e esboços no qual o pintor 

(autoridade administrativa) deverá se guiar. Como o papel dos dirigentes das agências é 

instrumental, a atender o interesse público através da moldura deixa pela lei e reduzida 

pelo caso concreto (moldura normativa), a norma que ultrapassar essa moldura atuará de 

forma arbitrária, sendo passível de invalidação.  

Lembre-se que, conforme o ensinamento de João Maurício Adeodato, a 

legitimidade tem como um dos seus pressupostos evitar a arbitrariedade, no sentido de a 

legitimidade atuar na reduzir das expectativas geradas no ambiente. Se a legitimidade 

decorre dessa participação social, a função desta é exatamente fazer com que as opções 

dos dirigentes das agências sejam reduzidas em virtude dos fatos jurídicos sociais.  

                                                                                                                                               
avaliar todas as expectativas, através de um diálogo prévio, o poder de escolha na discricionariedade é 

alterado sensivelmente.  
895

 Nesse momento específico, adotamos a distinção feita por Friedrich Muller e Eros Grau no sentido da 

distinção entre enunciado normativo e norma, baseada na premissa de que não há interpretação em 

abstrato. Enunciado normativo é o texto, o relato contido no dispositivo constitucional ou legal. Norma, 

por sua vez, é o produto da aplicação do enunciado a uma determinada situação, isto é, a concretização do 

enunciado. De um mesmo enunciado é possível extrair diversas normas. O texto de um preceito jurídico 

positivo é apenas a parte descoberta do iceberg normativos, correspondente em geral ao programa 

normativo (ordem ou comando jurídico na doutrina tradicional); mas a norma não compreende apenas o 

texto, antes abrange um domínio normativo, isto é, um pedaço da realidade social que o programa 

normativo só particularmente contempla. A tese de Müller é que o texto e a realidade estão em constante 

inter-relação e que esta inter-relação, seja mais seja menos eventualmente discrepante, é que vai constituir 

a norma jurídica. Quer dizer, não só a norma do caso concreto é construída a partir do caso, mas também 

a norma aparentemente genérica e abstrata, ou seja, a norma geral não é prévia, só o seu texto o é. A 

norma geral previamente dada não existe, é uma ficção, pois a norma jurídica só vai ser criada após o 

trabalho de concretização. Ver MÜLLER, Friedrich. Teoria Estruturante do Direito. Trad. Peter 

Naumann e Eurides Avance Souza. 2° ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 192/221. Eros 

Roberto Grau, de modo bastante similar a Müller, afirma que “a norma é produzida, pelo intérprete, não 

apenas a partir de elementos que se depreendem do texto (mundo do dever-ser), mas também a partir de 

elementos do caso ao qual será ela aplicada, isto é, a partir de elementos da realidade (mundo do ser)”. Ou 

seja, norma jurídica  = texto (enunciado normativo) + fatos. Ver GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso 

sobre a interpretação e aplicação do direito.  5º Ed. São Paulo: Malheiros. 
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Nesse sentido, o órgão colegiado
896

 deverá levar em consideração as 

colocações, manifestações e propostas formuladas pela sociedade nas audiências e 

consultas públicas, assim como nas petições impetradas. Porém, aquele não pode ficar 

adstrito somente às escolhas da maioria dos participantes, haja vista que tal 

possibilidade descaracterizaria a própria essencial da regulação: tomar decisões com 

base na técnica (caráter científico), mesmo que seja desinteressante politicamente
897

. No 

entanto, a decisão, conforme o disposto no art. 50 da Lei n. 9.784/99, deverá ser 

motivada, principalmente, quando atuar sentido contrário ao manifestado pela sociedade 

(princípio do hard look review).  

Apesar da base técnico-científica das decisões normativas, os agentes públicos 

devem sempre buscar o ponto ótimo (ponderação entre os custos e benefícios 

envolvidos) e o atendimento ao interesse público, atendendo o princípio da 

razoabilidade/proporcionalidade. Não se está negociando o interesse público, mas 

apenas o melhor meio para atingi-lo, o meio mais eficaz
898

. E para isso é extremamente 

importante a participação de todos os interessados no processo. Só dessa forma se 

poderá ter uma decisão mais racional e justa
899

.  

A participação pública, nesse caso, se caracteriza por ser, nos dizeres de 

Moreira Neto
900

, coadjuvante, por fixar-se eminentemente na sua fase preparatória
901

. 

Ou seja, a participação caracteriza-se por complementar, orientar o processo decisório, 

sem possuir um caráter vinculante. Os particulares são ouvidos – fase prévia a formação 

da norma – pela Administração Pública
902

, que deve levar em consideração as suas 
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 O órgão colegiado é composto por diversas pessoas, de diferentes camadas da sociedade 

(eminentemente plural), o que será reproduzido nas decisões regulatórias. Marcos Juruena Villela Souto 

afirma que a decisão regulatória é “colegiada, representando várias correntes de pensamento, numa 
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democrático” (grifo nosso). Direito Administrativo Regulatório. 2ª Ed, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2005. p. 394.  
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 Utilizamos o termo “política” para designar uma forma de atuação estatal condizente com a vontade da 

maioria. 
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 Ver MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novas Tendências da Democracia: Consenso e 

Direito Público na Virada do Século - o Caso Brasileiro. Belo Horizonte, n. 3, ano 1 Outubro 2003 

Disponível em: <http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=12537>.  

Acesso em: 17 de março de 2013. p. 9.  
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 Isso não quer dizer que a decisão será justa pelo simples fato de obedecer aos procedimentos 

necessários para a sua concretude. A possibilidade de participação dos interessados no processo 

contribuirá para a justiça da decisão, mas não decorre de uma avaliação isolada.  
900

 Mutações do Direito Público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 337. 
901

 ARAGÃO, Alexandre dos Santos. A legitimidade democrática das agências reguladoras. In: 

BINENBOJM, Gustavo. Agências Reguladoras e Democracia. Rio de Janeiro: Lumen Jures, 2006. p. 

15. 
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 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Público. Rio de Janeiro: Renovar, 

2006. p. 180. 
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colocações,  mas que também possui a plenitude do poder de decisão, devendo justificá-

la
903

.  

Em suma, o processo de produção normativa (rule making process) das 

agências reguladoras é caracterizado pela participação prévia dos particulares, sem que 

o órgão colegiado encarregado da decisão esteja vinculado à vontade popular; devendo, 

porém, levá-la em consideração, justificando a sua recepção ou não pelo ato normativo 

regulador. Dessa forma, a legitimação do dissenso entre os particulares, os integrantes 

do órgão colegiado ou entre estes e os particulares na decisão da norma regulatória é 

obtida pelos instrumentos consensuais de participação, como a audiência pública, 

consulta pública e o direito de petição. 

 

 

6.6 A TEORIA DA CAPTURA  

 

A teoria da captura é uma das principais críticas feitas às agências reguladoras. 

Pela teoria é quase inevitável as agências serem cooptadas a trabalhar em favor dos 

conglomerados econômicos (o setor empresarial) ou do setor político, como uma via de 

proteção e a defesa dos interesses desses. Com a captura a agência perde sua autonomia 

e, ao invés de buscar concretizar o interesse público, passa a buscar a concretização do 

interesse do setor privado e/ou político e desviar-se do interesse público (desvio de 

finalidade – tredestinação)
904

.  

Marçal Justen Filho
905

 cita o chamado “ciclo de existência” das agências, no 

qual nasceria com uma grande disposição e energia para realizar sua função, mas que, 

com a maturidade, o passar do tempo e a organização do setor empresarial (não 

encontrado nos demais interessados), as agências passariam a ter uma relação de 

dependência mútua com esse setor.  
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 No caso da atuação coadjuvante do particular, a lei não precisa prever a forma de intervenção, pois 
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Apesar da crítica realizada pela teoria da captura ser contundente, é necessário 

a doutrina se debruçar para tentar neutralizar a sua possível ocorrência e pensar em 

formas de ampliar os controles. E, talvez, um dos melhores meios seria o fortalecimento 

de uma democracia participativa dentro das agências.  

  

 

6.7 CONCLUSÃO PARCIAL 

 

Ao chegar ao último capítulo do trabalho, é necessário realizar uma breve 

conclusão deste capítulo para ingressarmos nos apontamentos finais.  

Primeiramente, como vimos, a legitimidade decorre da legalidade. E, conforme 

o ordenamento jurídico pátrio, a participação dos interessados nos processos de criação 

normativa decorre tanto do princípio da participação popular (art. 1º, parágrafo único, 

da Constituição Federal de 1988) e do princípio republicano (caput do art. 1º da CF/88) 

quanto do devido processo legal constitucional (art. 5º, LIV e LV, CF/88)  e o direito de 

petição  (art. 5°, inc. XXXIV, “a”, CF/88). 

O princípio da participação, por sua vez, ainda encontra tem na sua base o 

princípio do princípio da dignidade humana (art. 1º, inc. III, CF/88), além de ser uma 

concretização do pluralismo político e expressão do direito de cidadania – ambos os 

fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1°, inc. V e II, CF) - e da 

consciência social.  

Nesse sentido, ao contrário do argumento de déficit de legitimidade, as 

agências reguladoras sairão fortalecidas democraticamente, quando prever possibilitar a 

participação dos interessados (governo, empresários e consumidores), nos processos 

normativos de decisão (heterolegitimação).  

A lei das agências deverá estabelecer o poder normativo e as regras 

procedimentais a serem observadas, inclusive acerca dos instrumentos de participação 

popular. E naquilo que ela for omissa, utiliza-se a Lei 9.784/99. Caso não seja previsto 

poder normativo, não há a espécie de agência reguladora (autarquia em regime 

especial), mas uma autarquia comum, salvo no caso da ANP e ANATEL, por ser uma 

previsão expressa do constituinte - respectivamente nos artigos 177, §2°, III (redação 

dada pela EC n° 9/95) e 21, X (redação dada pela EC n° 8/95). 

O espaço normativo de atuação das agências, assim como os procedimentos a 

serem observados, estará delimitado na sua lei de criação. A observância do “devido 

processo legal” (regras do jogo) implica a observância de pelo menos dos seguintes 
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aspectos: a regularidade formal (prazos, publicações, intimações etc.), a regularidade 

substancial (conteúdo dos atos do procedimento) e a teoria dos motivos determinantes 

(vinculação entre o motivo e a motivação). E ainda: cabe às agências incentivar a 

participação dos interessados nesse processo e o dever de transparência de todos os seus 

atos, como uma decorrência do princípio da publicidade, atrelado ao dever de motivação 

e o direito de informação (assegurada no art. 5°, XXXIII e XXXIV da CF), assim como 

da Lei nº 12.527/12. 

A participação dos interessados, a qual acontece através de audiências e 

consultas públicas, tem por finalidade expor os anseios e expectativas e gerar 

informações para importantes para uma decisão mais qualificada. E apesar da 

participação ingressar como fato jurídico, ela não vincula o órgão colegiado 

encarregado da decisão.  Este, por sua vez, deve levar o fato jurídico em consideração e 

justificar a tomada de decisão em sentido contrário. 

Nesse sentido, quando a motivação do ato não conste a participação ou se 

fundamente em fatos inexistentes ou falsos ou, ainda, não leve em consideração a 

participação realizada, há um vício no motivo do ato. Já se a motivação sobre a 

participação não for clara, for incongruente, descontextualizada, não explícita e/ou 

insuficiente, há um vício na motivação, por dizer respeito a motivos juridicamente 

inadequados e/ou incorretamente qualificados, o qual atinge a finalidade e a causa da 

Administração. 

Ademais, os instrumentos de participação, ao atuar fornecendo todas as 

informações necessárias para a tomada de decisão, possibilitará o juízo de 

proporcionalidade pelos dirigentes das agências. E sempre que o ato normativo ferir os 

subprincípios da adequação, necessidade ou proporcionalidade em sentido estrito, será 

possível de controle em virtude de o ato padecer sob o vício da causa.  

Por fim, a participação atua ainda na relativização da discricionariedade técnica 

das agências (moldura do quadro normativo), seja com o aumento da zona de certeza 

positiva (soluções juridicamente corretas e aceitáveis) e a zona de certeza negativa 

(soluções juridicamente repelidas) seja por diminuir a zona cinzenta (soluções que 

guardam controvérsias acerca da juridicidade). 
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÃO  

 

A título de conclusão merecem ser destacados alguns aspectos. 

Entendemos a legitimidade como a justificação do poder/força exercida pelo 

Estado na sociedade – relação de comando/obediência. Essa noção coloca em pauta três 

pressupostos: a) o convencimento dos cidadãos para a aplicação da força na realização 

das necessidades coletivas necessárias à condução da comunidade; b) a escolha de 

várias alternativas possíveis na tomada de decisão (inputs); c) estaria o caráter 

repressivo do Direito em face das transgressões das condutas em relação à norma. E 

ainda: a partir do Estado Moderno, a legitimação de um Estado decorre, 

necessariamente, do aspecto democrático.  

Ademais, a crise de legitimidade (democrática) do Estado contemporâneo 

decorre de uma descentralização e fragmentação estatal com o objetivo de acompanhar 

a complexidade do mundo atual e satisfazer as expectativas da sociedade geradas ao 

longo do Estado Moderno. Com o objetivo de se aproximar dos cidadãos e atuar de 

forma mais eficiente na concretização dos direitos fundamentais, o Estado de 

descentraliza, o que acaba por gerar uma diluição da esfera democrática, um 

esvaziamento do conteúdo legitimador dos atos estatais.  

É o que observamos no caso das agências reguladoras. Há uma 

descentralização do Estado, no qual a emanação de normas é passada a particulares 

eleitos pelo Chefe do Poder Executivo. Dessa forma, há uma ruptura com o liame 

democrático que precisa ser reforçado e relegitimado, pois não há como entendermos 

que há uma transferência democrática do Chefe do Executo aos dirigentes das agências.  

No entanto, entendemos que a crise de legitimidade decorre da observação da 

sociedade contemporânea com as lentes dos institutos, dogmas e paradigmas da 

sociedade oitocentistas. Inegavelmente a sociedade evoluiu, a realidade é outra. E da 

mesma forma que essa nova realidade, com a complexidade a ela inerente, fez surgir as 

agências reguladoras e o modo de sua atuação, é imprescindível a evolução de dogmas e 

paradigmas jurídicos para que o sistema jurídico não se torne obsoleto e unicamente 

coercitivo e legal, sem obter a sua legitimidade. Dessa forma, é inegável a necessária  

evolução no conceito de democracia: a passagem de uma democracia unicamente 

representativa e formal para uma mais participativa e substantiva. 

Nesse sentido, surge o novo constitucionalismo com o objetivo não só de 

acompanhar essa mudança social como também de buscar a sua evolução. A 



262 

 

Constituição, centro do sistema jurídico, retoma a esfera axiológica para o sistema, 

tendo nos direitos fundamentais o objetivo a ser perseguido e a diretriz da sua 

interpretação. Além dos direitos fundamentais, consiste em pilar desse novo 

constitucionalismo a subsidiariedade e a participação.  

Por outro lado, a sociedade se democratiza e o direito evolui para acompanhar 

essa evolução. A sociedade deixa a posição passiva da democracia, demonstrada apenas 

no pleito eleitoral, para buscar junto ao Estado a concretização dos serviços públicos e 

sociais e a participar, cada vez mais, da gestão da coisa pública, seja controlando, seja 

fiscalizando ou participando dos processos de decisão (democracia substantiva). O 

Estado deixa de ser o principal ator da sociedade e perde o monopólio da produção das 

normas jurídicas (subsidiariedade). A Administração fechada, burocrática, centralizada 

e hierárquica, dá lugar à uma nova Administração, cada vez mais plural e complexa, que 

visa aproximar o Estado da sociedade, de forma mais aberta, dialogada e horizontal. A 

coercitividade do direito concede, aos poucos, lugar ao direito dialogado e mais flexível 

e eficiente, orientado pelo consenso com a sociedade. 

A Administração, nesse novo direito consensual, dialogado e horizontal, tem 

como nova função ser o guia, apontar a direção, pautado pela negociação e 

flexibilidade. A norma jurídica tende a trocar o caráter imperativo pela busca da adesão, 

a aceitação social, conferindo-lhe uma maior qualidade perante aos destinatários. A 

mudança de um direito coercitivo para um direito negociado, dialógico, flexível, é uma 

decorrência de uma sociedade, cada vez mais, governada pela ciência, através de 

aspectos técnicos da vida econômica e social.  

Nesse diapasão, na regulação econômica, a competência das agências passa a 

ser amortecer tensões, supervisionar o jogo econômico, manter o equilíbrio do setor 

regulado, além de direcionar e harmonizar a atuação do particular para a consecução do 

interesse público, dentre outras. Para manter a neutralidade assumida e a posição 

externa no jogo econômico, elas atuarão mais como árbitro e como guia, do que como 

ator da regulação. Dessa forma, a competência técnica das agências não atua mais com 

o caráter repressivo, tal como as normas jurídicas clássicas.  

Nesse sentido, o novo direito brando, flexível, é perceptível na regulação 

econômica através das agências reguladoras, na sua intervenção sobre comportamentos 

dos particulares de forma branda. Isso ocorre nas competências das agências de guiar a 

ação do particular, preenchendo a lacuna legal (quadro normativo), e ao julgar as ações 

realizadas (medida). Essas duas funções das agências possuem uma dimensão 
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normativa, pois estariam no âmbito da “regra do direito”, dotadas de uma “plenitude 

normativa”, que permitira uma clarificação útil. As demais funções das agências seriam 

apenas enquadrar o comportamento privado no âmbito normativo.  

Por outro lado, a redução do poder extroverso em face de uma regulação 

imposta de forma reflexiva, branda, negocial, importa uma mudança na relação do 

Estado com a sociedade, com uma maior horizontalidade e menor verticalidade, 

representando a democratização da atividade regulatória.  

A definição do interesse público deixa de ser monopólio do Estado para passar 

a ser estabelecido por um consenso-negociação entre as agências reguladoras e os 

agentes do mercado (setor empresarial, consumidor e governo). Não há mais uma 

imposição “de cima para baixo”, decorrente de uma entidade fechada, centralizada e 

hierárquica, da definição do interesse público. Este passa a ser uma definição no sentido 

horizontal através de um processo consensual e comunicativo, em que seja valorizada a 

participação dos administrados no processo de decisão, dentro de uma Administração 

aberta à sociedade. O Estado passa a ser o espaço de discussão, negociação, com a 

admissão dos diversos grupos sociais e a confrontação dos pontos de vistas para se 

chegar a um resultado dialogado. 

Por isso, a importância dos procedimentos abertos à sociedade. Caso 

entendêssemos que a legitimidade das agências estaria em observar as diretrizes 

previstas na lei e nos demais diplomas legislativos, estaríamos reduzindo a legitimidade 

à legalidade, tal entende o sistema racional-legal. Apesar de ser necessária sua atuação, 

conforme os parâmetros legais, a legitimidade não se confunde com este: a legitimidade 

deve ser observada como na forma de criação da norma jurídica, em uma perspectiva 

externa ao sistema, onde será produzidos inputs no ordenamento, com a escolha de uma 

dentre as diversas expectativas e valores presentes na sociedade. Embora a legitimidade 

decorre da legalidade, dos parâmetros e procedimentos estabelecidos pelo ordenamento, 

com ela não se confunde. Os procedimentos serão, assim, o meio, o instrumento de 

transpor os valores e expectativas para dentro do sistema (legitimação).  

É através do procedimento participativo que a moral e os princípios serão 

incluídos e concretizados no sistema com o objetivo de se alcançar decisões mais 

racionais, justas, maior aceitabilidade na sociedade e eficiência. A participação 

permitirá maior ampliação sobre a gama de informações necessárias (sobre as 

expectativas) a decisão, através do debate público, para a ponderação da situação e dos 

direitos fundamentais e, assim, a concretização do interesse público através da norma 
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criada pelas agências. Ou seja, a participação nos procedimentos discursivos possibilita 

ao Estado acolher, detectar, processar e atender as demandas plurais da sociedade, 

escolhendo, com vista ao interesse público, quais os valores, dentre aqueles gerados no 

debate público, devem ser institucionalizados. 

Essa nova análise da legitimidade, decorrente dessa pluralização da 

Administração Pública, é essencial para a garantia dos princípios da liberdade, 

igualdade e dignidade humana, assim como ao princípio ético, moral e jurídico-

constitucional da justiça, dentro da nova Administração Pública. 

A moral é introduzida no sistema jurídico através de procedimentos racionais, 

abertos e argumentativos (Habermas). O direito e a moral completam-se 

reciprocamente, e, no Direito Administrativo, adquire notável importância através da 

positivação no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988. A moralidade 

embutida no direito positivo possui força transcendente de um processo que se 

autorregula e que controla a sua própria racionalidade. A legitimação decorre, pois, do 

processo de fundamentação (argumentativo). 

Caso seja apontado algum déficit de legitimidade seja em virtude de 

determinadas decisões serem tomadas em instâncias externas ao parlamento, na esfera 

do Poder Executivo, decorrente da descentralização política-administrativa, esse suposto 

déficit é fortalecido pelo acréscimo de legitimidade alcançado com a introdução dos 

atores sociais em um procedimento com abertura participativa voltada para a 

consensualidade. 

Com foco no ordenamento jurídico brasileiro, no qual a Constituição Federal 

de 1988 atua como mecanismo de fechamento operacional do sistema jurídico, a 

democracia participativa é uma decorrência do princípio democrático (parágrafo único 

do art. 1° da CF), e é expressão da cidadania e do pluralismo político, ambos os 

fundamentos da República (respectivamente art. 1°, inc. V  e II, da CF), assim como da 

consciência nacional. Sob outro ponto de vista, o princípio ora em comento consiste em 

uma evolução na gestão da coisa pública (princípio da República), no momento em que 

concede aos cidadãos a possibilidade de atuar na sua gestão. 

O direito dos interessados participarem do processo normativo decorre tanto do 

princípio de participação popular (vertente do princípio democrático) e do princípio 

republicano quanto do devido processo legal constitucional (art. 5º, LIV e LV , CF/88)  

e o direito de petição  (art. 5°, inc. XXXIV, “a”, CF/88).  
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No processo normativo das agências, o devido processo legal consiste em  

observar, dentre outras coisas, na observância do princípio da publicidade (art. 37, 

caput, CF) em todos os atos praticados por esses entes; a isonomia; o livre acesso às 

informações aos interessados (art. 5°, XXXIV, CF), o contraditório e a ampla defesa 

(art. 5º, LV, CF/88) e o princípio da motivação etc. 

Nesse sentido, é possível afirmar o direito de participação como um direito 

fundamental decorrente de normas constitucionais. E, como direito fundamental, é 

dever do Estado, nesse caso específico das agências reguladoras, não só estar aberto à 

participação, mas buscar sempre a ampliação da participação dos interessados e dos 

seus meios nesse processo. 

 No entanto, apesar da ser dever das agências buscar sempre aprimorar e prezar 

pelo fortalecimento da participação nos procedimentos, ela não pode se responsabilizar 

pela escassez dos interessados nesses procedimentos, caso haja da forma como é devida. 

E essa situação – a escassez dos interessados – não deslegitima a norma elaborada pelas 

agências, haja vista o procedimento estar aberto à participação e, sempre, haver a 

participação de, pelo menos, algumas parcelas dos interessados.  

Veja que os interessados nas normas previstas pelas agências consistem no 

próprio Estado – no seu interesse público secundário –, no setor empresarial e nos 

consumidores. Normalmente, a escassez se dá pela parte dos consumidores, o que 

implica no dever das agências de buscar igualar essa situação dentro do processo de 

elaboração normativa (princípio da isonomia).  

Utilizamos a teoria dos ordenamentos setoriais para demonstrar a presença de 

microssistemas específicos dentro do sistema regulatório. Cada setor regulado consistirá 

em um microssistema próprio. E, a partir dessa constatação, demonstramos que o 

fechamento operacional desse sistema decorrerá do próprio direito positivo, expressão 

da soberania popular, ao descentralizar a função estatal para a regulação por um ente 

específico: a autopoiese do sistema com reprodução autônoma através do seu código 

binário (lícito/ilícito) e critério ou programas (fechamento operacional), traduzidos nos 

standards estabelecidos pelo dispositivo legal. 

No entanto, a evolução do sistema, decorrente das interações com o ambiente e 

demais subsistemas (perspectiva extrassistêmica), precisa da participação do “povo” 

para a legitimidade das normas a serem criadas (expectativas a serem introduzidas no 

sistema - inputs). Entretanto, esse povo será percebido a partir desse subsistema, e não 

mais do sistema central, do modelo oitocentista. Afinal, não só há uma impossibilidade 
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jurídica quanto fática.  Ou seja, o povo consistirá nos próprios interessados/atingidos 

pela norma a ser introduzida no ordenamento setorial. É a afirmação pluralística da 

soberania popular (despersonalização do conceito de soberania), nos procedimentos 

(dessubstancialização do conceito de soberania) de formação de vontade do Estado 

(Habermas).  

Ademais, entendemos que a norma elaborada pela agência tem natureza 

jurídica de ato administrativo, por, apesar de geral e abstrata, ter como critério de 

validade, necessariamente, uma lei. 

 Assim, a legitimidade dessas normas decorre primeiro da observância da sua 

legalidade. A lei de cada agência reguladora definirá: a) as regras procedimentais a 

serem observadas na produção normativa; e apenas naquilo que a lei for omissa, 

incluído a própria previsibilidade de audiência e consulta pública, utilizar-se-á as regras 

determinadas pela Lei Geral de Processo Administrativo, a Lei nº 9.784/99; b) o espaço 

normativo cuja atuação da Administração Pública estará “vinculada”. Porém, a lei 

apenas cria as agências e as confere a capacidade de expedir regulamentos dentro dos 

standards traçados pela mesma. Mas para esses atos se legitimarem, não basta a 

vinculação apenas à lei em sentido estrito, mas a um conceito mais amplo: o de 

juridicidade 

Ademais, para as agências serem consideradas autarquias, em regime especial, 

é necessária a previsão do poder normativo, expressa ou implicitamente, por uma norma 

infraconstitucional; salvo no caso da ANP e ANATEL, por ser uma criação expressa do 

constituinte - respectivamente nos artigos 177, §2°, III (redação dada pela EC n° 9/95) e 

21, X (redação dada pela EC n° 8/95). Nos demais casos, por ser uma opção do 

Legislador infraconstitucional e do Chefe do Executivo a sua criação (art. 37, in. XIX, 

culminado com o art. 61, parágrafo 1º, inciso II, “e”), é necessário estar em norma 

infraconstitucional
906

 a possibilidade de atuar com poder normativo; caso contrário 

haverá, apenas, a previsão de um ente autárquico, sem “regime jurídico especial”. 

Por outro lado, sendo previsto o poder normativo, não é necessário haver o 

dispositivo acerca da participação dos interessados, no processo normativo. A 

participação desses decorre de uma vontade constitucional ao optar pelo Estado 

Regulador – perceba que a própria motivação para a mudança do regime estatal coloca a 

participação dos cidadãos na administração como essencial e uma das finalidades da 

                                                 
906

 No âmbito federal, a Lei nº 10.871/04 conferiu às agências reguladoras, em seu artigo 2º, inc. I, 

competência para “elaboração de normas para regulação do mercado” 
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mudança –; assim como decorrência do princípio democrático e da adoção da república 

como forma de governo, e de uma interpretação sistemática e teleológica do 

ordenamento jurídico, com base nos princípios democráticos e na dignidade humana. 

Supondo haver a previsão de poderes normativos, implicitamente há a necessidade da 

participação para legitimar tais poderes e caso essa participação não esteja prevista na 

lei criadora das agências, deve-se utilizar as regras de participação prevista na Lei 

9.784, nos artigos 31 e seguintes (no âmbito federal). 

Por fim, entendemos que a validade do ato administrativo não se confunde com 

a sua legalidade. A validade compõe tanto a observância da legalidade quanto da 

legitimidade. No entanto, esta será observada a partir de critérios do direito positivo, na 

forma de introdução de inputs democráticos, da inclusão de uma das diversas 

expectativas presentes no ambiente. Dentre os critérios positivos, nos referimos 

especificamente à necessidade de observância à proporcionalidade/razoabilidade e da 

necessidade de motivação (teoria dos motivos determinantes), os quais serão 

imprescindíveis para a avaliação de como se realizou o procedimento participativo 

legitimador e da inclusão da moral na norma positivada.  

Nesse diapasão, haverá vício de legitimidade se o procedimento não for 

observado na sua integralidade, tal como a obediência aos princípios da isonomia, 

publicidade, transparência, a denotar uma expectativa ilegítima, viciada, no 

ordenamento setorial. E, para isso, a motivação é fundamental. Ela irá ampliar a esfera 

de controle, tanto social quanto jurisdicional e/ou legislativo; garantir uma maior 

qualidade, justiça e racionalidade dos atos no caso concreto, através da demonstração de 

ponderação de interesses e da escolha do interesse público positivado; e uma maior 

publicidade e informação da atividade administrativa.  

O vício de legitimidade pode ser percebido, ainda, através do motivo e da 

motivação. O vício no motivo decorre quando a motivação decorre de fatos inexistentes 

ou falsos ou quando ela (motivação) não existe. Este vício atinge diretamente o 

conteúdo do ato. Por outro lado, haverá vício na motivação quando os motivos forem 

inadequados e/ou qualificados de forma incorreta; e atingirá diretamente a finalidade e a 

causa do ato.  

A proporcionalidade/razoabilidade tem como função garantir aos cidadãos que 

a escolha administrativa, acerca da expectativa selecionada e do interesse público a ser 

escolhido, será a mais adequada, necessária e não excessiva aos direitos fundamentais, 

em especial as liberdades.  
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Para isso é fundamental a participação procedimental, através dos seus 

instrumentos cabíveis, para ampliar a gama de informação para os diretores das 

agências normatizarem o setor. Ou seja, a partir das informações colhidas através desses 

instrumentos dialogados, é possível realizar o juízo de razoabilidade/proporcionalidade, 

no sentido de tomar a medida. Assim, o sentido desses instrumentos resta frustrado caso 

haja impedimento da sua realização e/ou não for observado efetivamente o alcance e 

profundidade das discussões mantidas; e, por conseguinte, o ato normativo 

administrativo padece de vício de causa. 

Esses instrumentos de diálogo entre a sociedade e o Estado ingressam no 

ordenamento jurídico como fato jurídico. E tem como objetivo reduzir (relativizar) a 

discricionariedade técnica das agências. A discricionariedade técnica atua no sentido de 

escolher um dentre dos diversos interesses públicos possíveis, assim como delimitar 

conceito indeterminados. 

 Entretanto, toda função administrativa, inclusive a regulatória, é instrumental e 

tem como finalidade atingir seus objetivos. Com a participação, na qual será ampliada a 

informação necessária para a tomada de decisão por parte das agências, estas terão 

ampliadas a sua zona de certeza positiva, a zona de certeza negativa e reduzida a zona 

cinzenta, na qual poderá atuar.  

Apesar da participação da sociedade no processo normativo não vincular as 

decisões que serão elaboradas pelos dirigentes desses entes regulatórios, ela serve para 

reduzir as expectativas no intuito de relativizar (diminuir) a discricionariedade técnica 

daqueles. E caso haja a necessidade de decidir em sentido contrário aos anseios 

manifestados, há a necessidade de uma motivação robusta.   

Dessa forma, concluímos que, na seara das agências reguladoras, o seu poder 

normativo é legitimado através de procedimentos consensuais sobre as regras do jogo 

que possibilitem a participação social, atingindo um dissenso na decisão.  
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