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RESUMO 

 

DA SILVA, Leonardo Oliveira. Autonomia das agências reguladoras. 301f. Dissertação (Mestrado em 

Direito) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

Esta dissertação investiga o atributo da autonomia das agências reguladoras e, em 

que medida, ele existe e contribui para a produção de uma regulação econômica 

qualitativamente alinhada ao modelo regulatório idealizado nos anos 1990. Para tanto, a 

dissertação analisa, com foco nas agências reguladoras federais brasileiras, casos concretos 

de ataques à autonomia das agências reguladoras pelos poderes constituídos (Executivo, 

Legislativo e Judiciário), pelos órgãos de controle (especificamente, pelo Tribunal de 

Contas da União) e pelos próprios agentes econômicos regulados. A partir desses casos 

concretos, a dissertação segue para um prognóstico da autonomia regulatória. Algumas 

propostas utilizam, além das ferramentas do Direito Administrativo, instrumentos da 

Ciência Política e da Economia para explicar como a autonomia regulatória pode ser 

essencial para a resolução de problemas corriqueiros na heterorregulação estatal da 

economia no Brasil e de que forma a intromissão de outros atores institucionais sobre sua 

esfera de atuação pode ser mitigada ante a defesa da autonomia regulatória das agências 

reguladoras.  

 

Palavras-chaves: Direito público, Direito administrativo, Agências reguladoras, 

Autonomia, Autonomia regulatória, Regulação.  



  



ABSTRACT 

 

DA SILVA, Leonardo Oliveira. Regulatory agencies autonomy. 301p. M     ’  Degree – Law Faculty, São 

Paulo University, São Paulo, 2018. 

 

This study investigates the attribute of regulatory agencies autonomy and, to what 

extent, if does it exist and contribute to render an economic regulation qualitatively aligned 

with the regulatory model idealized in the 1990s. For this purpose, this research analyzes, 

focusing on the Brazilian federal regulatory agencies, specific cases of attacks on the 

regulatory entities autonomy by the constitutional powers (Executive, Legislative and 

Judiciary), control entities (specifically, the Brazilian Court of Audit) and the regulated 

economic agents themselves. From concrete cases, this study follows for a prognosis of the 

regulatory autonomy. Some solutions proposed use, besides the tools of Administrative 

Law, instruments of Political Science and Economics to explain how regulatory autonomy 

can be essential for the resolution of ordinary problems in the public regulation of 

Brazilian economy and also how the intrusion of other institutional actors on its sphere of 

action can be mitigated in defense of the regulatory agencies autonomy. 

 

Keywords: Public law, Administrative Law, Regulatory Agencies, Autonomy, Regulatory 

Autonomy, Regulation.  



  



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO 17 

DELIMITAÇÃO DO TEMA E ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 17 

JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA TEÓRICA E PRÁTICA 24 

CONVENÇÕES TERMINOLÓGICAS 28 

MÉTODO  29 

1. FUNDAMENTOS PARA UMA AUTONOMIA REGULATÓRIA 33 

1.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 33 

1.1.1. Poder Estatal e o Direito Administrativo: controle e autonomia 33 

1.1.2. Do Poder de Polícia à Regulação Estatal 38 

1.2. AGENCIFICAÇÃO BRASILEIRA: UM IDEAL NUNCA ALCANÇADO 45 

1.2.1. Florescimento de centros autônomos de poder (1900/1940) 45 

1.2.2. As autarquias como protótipos regulatórios (1940/1960) 50 

1.2.3. Estatização e endorregulação (1960/1980) 55 

1.2.4. Privatização e regulação independente (1980/1990) 56 

1.2.5. O processo de  agencificação brasileiro 61 

1.3. AUTONOMIA REGULATÓRIA 67 

1.3.1. A autonomia regulatória no Direito Brasileiro 68 

1.3.2. Autonomia regulatória material 73 

2. AUTONOMIA REGULATÓRIA POSTA EM XEQUE 79 

2.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 79 

2.2. JOGOS DE PODER: O CASO DO PROTECIONISMO AO ETANOL BRASILEIRO (ANP 

versus CNPE) 79 

2.3. REMÉDIO AMARGO: O CASO DA FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA (ANVISA 

VERSUS CONGRESSO NACIONAL) 91 

2.4. AVOCAÇÃO REGULATÓRIA: O CASO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE (ANTT 

VERSUS TCU) 110 

2.5. O CONTROLE JUDICIAL DA REGULAÇÃO (ANATEL VERSUS STJ) 137 

2.5.1. Deferência judicial às agências reguladoras: o caso norte-americano 139 

2.5.2. Interurbano municipal (REsp 973.686-PR) 144 

2.5.3. Validade dos créditos de celular pré-pago (REsp 806.304-RS) 149 

2.5.4. Valor de utilização da rede móvel (REsp 1.171.688-RS) 153 



2.6. DAVI E GOLIAS: COMO REGULAR OS ANTIGOS REGULADORES? (ANP VERSUS 

PETROBRAS) 159 

2.7. APONTAMENTOS FINAIS SOBRE OS CASOS APRESENTADOS 173 

3. FERRAMENTAS EM DEFESA DA AUTONOMIA REGULATÓRIA 177 

3.1. PROPOSTA DE TRABALHO 177 

3.2. AUTONOMIA POLÍTICA 178 

3.2.1. Ferramentas para uma autonomia política 189 

3.2.1.1. Critérios mais rígidos para nomeação de diretores 195 

3.2.2. Teste de aplicação 200 

3.3. AUTONOMIA JURÍDICA 203 

3.3.1. Ferramentas para uma autonomia jurídica 211 

3.3.1.1. Pluralismo jurídico e Ordenamentos setoriais 211 

3.3.1.2. Reserva de regulação 218 

3.3.2. Teste de aplicação 224 

3.4. AUTONOMIA TÉCNICO-DECISÓRIA 228 

3.4.1. Ferramentas para uma autonomia decisória 229 

3.4.1.1. Reputação institucional 232 

3.4.1.2. Capacidades institucionais 241 

3.4.2. Ferramentas para uma autonomia técnica 252 

3.4.2.1. Ainda a reputação institucional 253 

3.4.2.2. Deferência técnico-administrativa às decisões regulatórias 254 

3.4.2.2.1. Discricionariedade regulatória 255 

3.4.2.2.2. Parâmetros de escolha 262 

3.4.2.2.3. Reflexividade e consequencialismo 272 

3.4.3. Teste de aplicação 276 

3.5. AUTONOMIA E REDES REGULATÓRIAS 276 

CONCLUSÕES 283 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 287 

 

 
 



17 

INTRODUÇÃO 

 

A autonomia regulatória conferida às agências reguladoras é meramente retórica ou 

ela existe de verdade? De que forma o Direito a assegura? Quais os limites jurídicos 

impostos às entidades reguladoras para o exercício autônomo de suas competências? Quais 

são os obstáculos para uma (maior) autonomia regulatória e quem os interpõe? O tema a 

ser discutido na presente dissertação consiste na análise de problemas jurídicos que 

impedem a efetiva autonomia regulatória como atributo essencial à regulação da economia 

que, no caso brasileiro, é preponderantemente Estatal e exercida pelas agências reguladoras 

criadas, em sua maioria, nos anos 1990.  

Esta pesquisa almeja debruçar-se sobre as transformações sofridas pela doutrina 

clássica
1
 do Direito Administrativo, construída sobre uma rígida separação de poderes e 

sobre conceitos forjados eminentemente por doutrinas estrangeiras
2
, a fim de verificar a 

necessidade de uma modificação, não apenas dogmática e teórica, mas realista e prática, da 

compreensão jurídica da atividade regulatória estatal, tendo em vista um possível 

incremento de efetividade à autonomia idealizada para estas autoridades responsáveis pela 

regulação econômica. 

 

DELIMITAÇÃO DO TEMA E ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

A maleabilidade do objeto das ciências sociais e a permeabilidade do objeto de 

investigação às preconcepções do pesquisador podem influenciar prejudicialmente as 

observações sobre o objeto de estudo. De forma diversa, nas ciências exatas, o resultado de 

um fenômeno físico é (quase) sempre objetivo – ainda que nem sempre o sejam os 

                                                 
1
 Interessante destacar uma breve divisão histórica do Direito Administrativo Brasileiro delineada por Thiago 

Marrara: fragmentação, formação, consolidação e transição. Em apertada síntese, a fragmentação 

compreende a legislação esparsa vigente no Brasil colônia até a proclamação da República; o período de 

formação representa os esforços de sistematização doutrinária e teórica em torno de um direito administrativo 

nacional; na esteira, a fase de conciliação, em que se vivencia uma produção legislativa mais afinada com os 

temas administrativos e mais aprofundada pela doutrina; e, por fim, o momento de transição, que compreende 

o questionamento do direito administrativo posto diante de diversos influxos externos que põem em xeque as 

estruturas e funções do direito administrativo brasileiro consolidado. Para nós, direito administrativo clássico 

compreende o direito administrativo formulado e consolidado nessas três fases iniciais aqui mencionadas, 

porquanto o direito administrativo contemporâneo permanece incerto, em construção, em um constante e 

irrequieto processo de transformação. MARRARA, Thiago (org.). Direito administrativo: transformações e 

tendências. São Paulo: Almedina, 2014. p.17-46. 
2
 A formação de nosso Direito Administrativo Brasileiro nota-se a forte influência das doutrinas francesa e 

italiana – em momento mais remoto – e a paulatina introdução e aceitação pela Academia de autores alemães, 

espanhóis e, ainda mais recentemente, de autores anglo-saxões.  
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antecedentes da pesquisa
3
. Portanto, o afastamento prévio e a identificação de padrões em 

outras áreas da ciência apresentam-se como um caminho sensato a ser seguido, um 

corrimão seguro a se apoiar ao longo da pesquisa que se propõe.  

A Ciência é constantemente alvo de modificações, superações, revoluções e 

dúvidas. No campo das ciências sociais, a superação de modelos e a criação de soluções 

inovadoras para problemas persistentes tornam-se mais difíceis de ser visualizadas do que 

nas ditas ciências duras, uma vez que muito frequentemente a pesquisa jurídica fica 

limitada à revisão bibliográfica, distanciando-se da realidade. Noutro bordo, quando uma 

nova equação modifica séculos de pesquisa, assunções e verdades universais, ela se torna 

auto-evidente:  

 

E = mc² 

 

Completamente inovador, ao apresentar essa fórmula em 1905, ALBERT EINSTEIN 

propôs que o mundo tal qual o conhecíamos, regido pelas leis da física – leis estas 

formuladas inicialmente por ISAAC NEWTON –, possuía uma quarta dimensão mensurável, 

que alterava as percepções das outras variáveis físicas: o tempo
4
. A teoria da relatividade 

de EINSTEIN subverteu verdades até então universais (inclusive as Leis de NEWTON que se 

aprendem no Ensino Médio). 

Anos mais tarde, lastreado na Teoria da Relatividade de EINSTEIN e em paralelo aos 

postulados iniciais desenvolvidos por outro pesquisador
5
, STEPHEN HAWKING propôs a 

ideia de que as dimensões espaço e tempo (evidenciada por EINSTEIN) formariam um plano 

e não uma linha (evidenciada por NEWTON), tal qual um grande lençol de borracha, que 

poderia ser dobrado em razão da gravidade gerada por corpos de massas diferentes 

posicionados ao longo dessa malha do espaço-tempo
6
. 

Evidencia-se, deste modo, a noção de que a racionalização contínua de observações 

distintas sobre objetos de pesquisa semelhantes, porém em circunstâncias diversas, em 

                                                 
3
 Não se pode negar que considerações de cunho subjetivo também afetam à pesquisa em Ciências Duras, por 

exemplo, na escolha do objeto de investigação, dos métodos e afins. Contudo, os resultados nestas são 

evidentemente mais objetivos que a construção teórica e doutrinária das Ciências sociais. 
4
 HAWKING, Stephen. O Universo numa casca de noz. Trad. Cássio de Arantes Leite. 1.ed. Rio de Janeiro: 

             0 6  p    ;  0: “      N w        f          p                    á     p         p      

espaço em seu Principia Mathematica [...] em seu modelo, o tempo e o espaço eram um fundo no qual os 

eventos ocorriam, mas que não era afetado por eles. O tempo existia separado do espaço e era tido como uma 

      ú                   f      á                f                            õ  ”  
5
 Referimo-nos à físico teórico alemão, Max Planck, considerado o fundador da teoria quântica e um dos 

físicos mais importantes do século 20. 
6
 HAWKING, Stephen. Op. cit. p. 39-40. 
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direta alusão ao método cientifico e à filosofia de PLATÃO
7
, resultam em proposições 

distintas que verdadeiramente inovam na Ciência. Essa espécie de desgoverno esperado do 

avanço científico é notada por THOMAS KUHN, para quem a inovação científica não possui 

um objetivo específico, mas decorre dos desafios impostos pela realidade existente ao 

conhecimento posto e estabelecido
8
. 

Tal como Sir ISAAC NEWTON deu substrato científico para as construções teóricas 

de EINSTEIN, e este às de HAWKING, o pensamento iluminista de MONTESQUIEU e 

ROUSSEAU se fazem extremamente presentes nas críticas e na identificação da crise do 

Estado formuladas, em paralelo e com suas especificidades, por autores contemporâneos 

como JACQUES CHEVALLIER
9
, na França, SABINO CASSESE

10
, na Itália, e BRUCE 

ACKERMAN
11

, nos Estados Unidos da América. 

Este parece ser o ponto de partida da dissertação que se apresenta. As sucessivas 

modificações e adaptações a que o Estado teve que se submeter para manter sua 

centralidade política no século XXI, afastaram-no de sua concepção original engendrada 

quando da formação dos Estados nacionais, assim como o afastaram de sua “reinvenção” 

como Estado Moderno pós-Revolução Francesa. Estamos diante do fim de mais um ciclo 

do Estado
12

 e noções consolidadas sobre suas estrutura e atividades – frutos da construção 

teórica do Estado Moderno nos últimos séculos – não mais podem ser reconhecidas como o 

único caminho a ser seguido. 

A temática da presente pesquisa, qual seja, responder de que forma é possível dar 

efetividade ao atributo da autonomia nas autoridades regulatórias, tem diversas limitações. 

Inicialmente corre-se o risco de a pesquisa assumir um tom político, esvaziando seu viés 

acadêmico e aproximando-se de publicações ou editoriais de opinião da imprensa. Por 

outro lado, é preciso estar atento para que a pesquisa não seja uma mera repetição das 

                                                 
7
 VILLEY, Michel. A formação do pensamento jurídico moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p.32. 

8
 KUHN, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. 3.ed. Chicago: The University of Chicago 

Press, 1996. p. 93-94. 
9
 CHEVALLIER, Jacques. L’état post-moderne. 4.ed. Paris : LGDJ, 2014. 

10
 CASSESE, Sabino. A crise do Estado. Campinas: Saberes, 2010. 

11
 ACKERMAN, Bruce. We the people: foundations. The Belknap Press of Harvard University Press. 

Cambridge, Kindle Edition, 2016. Cf. ACKERMAN, Bruce. The new separation of powers. Harvard Law 

Review. vol. 113, n.3, jan. 2000. p. 633-725. 
12

 Entre os muitos ciclos e trajetórias pelos quais passou a instituição do Estado Moderno, mencionamos, 

ilustrativamente, algumas elaborações que alinham artificialmente a sucessão de um modelo por outro: do 

Estado de Polícia (l’État Gendarme), ao Estado Providência, e ao Estado Social e, para alguns, ao Estado 

Pós-Social, ou ainda, a um Estado Pluriclasse. Cf. ESTORNINHO, Maria João. A Fuga para o Direito 

Privado. Coimbra: Ed. Almedina, 1996; e ROMANO, Santi. O ordenamento jurídico. Trad. Arno Dal Ri 

Júnior. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. 
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discussões que pulularam a literatura jurídica especializada no final dos anos 1990 e início 

dos anos 2000
13

. 

Analisando o início da vida adulta das agências (já se vão 20 anos), longe dos 

questionamentos infindáveis de sua “  fâ    ” entre 1996 e 2006, podemos afirmar que a 

presente pesquisa não tem por objetivo revisitar a constitucionalidade da criação das 

agências na estrutura burocrática brasileira; não tem por objetivo discutir a 

constitucionalidade e a exequibilidade do poder normativo outorgado constitucionalmente 

às agências reguladoras; e também não tem por objetivo defender um ou outro modelo 

político de Estado
14

. 

Nos últimos quase 30 anos, o Brasil vivenciou uma transformação jurídica 

importante: a promulgação de uma nova Constituição, em 1988, com a consequente virada 

dogmática em prol da efetividade deste novo texto constitucional
15

. Por conseguinte, a 

busca por uma maior racionalização da Administração Pública foi sentida nos anos 1990, 

desde a promulgação das Emendas Constitucionais nº 05 a 09, até o ápice da reforma 

administrativa concretizada com a Emenda Constitucional nº 19, de 1998, notadamente 

com a inserção da eficiência como princípio constitucional explícito, desdobrado em um 

dever constitucional, para alcançar o desenvolvimento econômico mediante escolhas que 

maximizassem os recursos do Estado. Esses foram alguns dos vetores do processo de 

agencificação brasileira, inaugurado com o Ministério da Administração Federal e 

Reforma do Estado - MARE
16

. 

                                                 
13

 O direito administrativo brasileiro, durante a segunda metade dos anos 90, assistiu à multiplicação de 

produção acadêmica sobre temas afetos à regulação e à Reforma do Estado; os assuntos, contudo, eram 

excessivamente (re)comentados: a constitucionalidade das agências, a possibilidade de regulamentos 

autônomos, o poder normativo das agências reguladoras e os instrumentos de controle sobre as agências 

reguladoras. Ver e.g. representativa das discussões, MORAES, Alexandre de. Agências Reguladoras. São 

Paulo: Atlas, 2002. 
14

 Embora não se tenha a intenção de reabrir o debate sobre essas questões, é natural e salutar que esses 

mesmos temas sejam revolvidos ao longo da pesquisa que se apresenta. O que se deseja evitar é expor 

múltiplos pontos de vista que foram objeto de discussão nos anos 1990, de modo que, quando necessário, 

lançaremos mão apenas do histórico da discussão e da compreensão que nos parece mais alinhada com os 

objetivos desta pesquisa. 
15

 BARROSO, Luís Roberto. Direito Constitucional Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. 
16

 “                         x          ‘modelo gerencial’ se marca basicamente, de acordo com Bresser 

Pereira: i) pela descentralização política em favor de regiões e municípios; ii) pela descentralização 

administrativa; iii) pela redução dos níveis hierárquicos; iv) pelo pressuposto da confiança limitada no agente 

público; v) pelo controle posterior ou de resultados uma vez do controle rígido passo a passo e vi) pela 

                      p                    j   p                     ‘         f         ’  p     p    com 

os resultados, que olha para fora, no intuito de verificar os efeitos atingidos pelo Estado na execução de suas 

tarefas e políticas públicas, colocando-se o fim como alvo e reduzindo-se preocupações exageradas com 

        p            ”  in MARRARA, Thiago. Manual de direito administrativo, volume I: fundamentos, 

organização e pessoal. São Paulo: Kindle Direct Publishing (KDP), 2017. 
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A criação das agências reguladoras no Brasil foi marcada pela discussão dogmática 

sobre os limites da autonomia que lhes seria conferida e sobre a acomodação jurídica do 

novel instituto no panorama administrativo brasileiro dos anos 1990. Em sua idealização 

originária, de origem anglo-saxônica, sua maior qualidade seria justamente o insulamento 

político-partidário em decorrência da necessidade de maior segurança jurídica em 

determinados setores da economia altamente técnicos (por exemplo, exploração e produção 

de petróleo e desenvolvimento de medicamentos novos) ou ainda de ampliação de serviços 

públicos essenciais que dependiam de altos investimentos em infraestrutura (energia 

elétrica e telecomunicações e.g.). 

A encarnada baixa autoestima nacional apenas enxergou a possibilidade inovadora 

da regulação por meio de agências independentes inspiradas no direito norte-americano, 

olvidando, em grande parte, da construção doutrinária brasileira no início do século XX e – 

mais do que isso – da teoria de raiz europeia continental de absorção de ordenamentos 

setoriais, formulada pelos italianos SANTI ROMANO e GIANNINI
17

. 

Sucintamente, a principal ideia que norteou a instituição das agências reguladoras 

no Brasil era muito clara e remetia à concepção oitocentista de criação de corpos 

autônomos ao Parlamento inglês, ou seja, à redução da influência do monarca sobre 

determinadas questões e matérias. A própria noção norte-americana de agencies perpassa 

esse enfoque, na medida em que os três tradicionais poderes do Estado seriam 

concentrados em um único órgão
18

. 

Esta pesquisa, portanto, também pretende analisar e investigar o efetivo alcance e 

profundidade da suposta autonomia das agências reguladoras no Brasil. Criadas sob os 

auspícios do processo de desregulação
19

 e globalização
20

, ocorridos no cenário de reformas 

                                                 
17

 A teoria do ordenamento jurídico formulada por Santi Romano é o ponto de partida para uma estratificação 

desenvolvida por Giannini sobre a possibilidade de convivência dentro da instituição Estatal de plúrimos 

ordenamentos setoriais. Esse raciocínio apenas foi resgatado entre nós, ao final dos anos 1990, para justificar 

a existência de subsistemas administrativos decorrente do movimento de agencificação brasileiro ocorrido 

neste período. Inicialmente, foi retomado por Aragão para explicar como poderia ser juridicamente aceitável 

a inserção de subsistemas normativos setoriais dentro do ordenamento jurídico nacional. Embora nem Santi 

Romano, tampouco, Giannini tenham cogitado da aplicação de suas teorias para o modelo institucional de 

agências reguladoras, a lógica desenvolvida pela teoria dos ordenamentos setoriais e a lógica de poder 

normativo regulador, ainda que divirjam, possuem um denominador comum: a necessidade de coordenação e 

o imperativo de convivência. Cf. ROMANO, Santi. O ordenamento jurídico. Trad. Arno Dal Ri Júnior. 

Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. GIANNINI, Massimo Severo. Diritto Amministrativo. Milano: 

Giuffré Editore, 1970. Ver também, ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Ordenamentos Setoriais e as 

Agências Reguladoras Independentes. in Revista de Direito da Associação dos Procuradores do Novo 

Estado do Rio de Janeiro, v. 6, p. 1-20, 2000. 
18

 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Agências reguladoras independentes: fundamentos e seu 

regime jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 39. 
19

 Sobre a crítica à utilização do termo desregulação de maneira descontextualizada pela doutrina nacional, v. 

MARQUES NETO, Op. cit. p.39 e ss. 
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constitucionais dos anos 1990, as agências reguladoras brasileiras foram forjadas pela 

amálgama de conceitos de common law e de sistemas jurídicos de raiz romano-germânica. 

O transplante de institutos e de conceitos jurídicos é operação complexa de 

hermenêutica, muitas vezes confundida como inovação jurídica. Todavia, apenas a prática 

e o tempo podem fornecer subsídios e pistas para se responder, com vivacidade, à grande 

questão que há 20 anos se plantou: Esse corpo estranho, chamado agências reguladoras foi 

rejeitado? As artérias principais que lhe deram vida em seus anos iniciais permanecem 

desobstruídas, ou sucessivos procedimentos reparatórios desfiguraram-lhe a função 

precípua para a qual foi ali aquele órgão transplantado? 

Será que as agências são mesmo independentes/autônomas em relação 

aos mercados regulados? Será que as agências são independentes em 

relação aos respectivos governos? Quais seriam as consequências da 

resposta negativa? Como o direito da regulação pode lidar com isso? 

Ou melhor: como pode elaborar respostas para tais perguntas?
21

 

 

Para se responder a essas indagações, mostra-se essencial que os pressupostos da 

pesquisa sejam minuciosamente demonstrados por meio da identificação concreta de 

elementos, na evolução teórica do Direito Administrativo, que culminaram com a 

discussão que por ora se propõe sobre o grau de autonomia concedida a corpos 

administrativos diversos do governo central.  Será, por isso, necessário que apresentemos 

breves considerações sobre a gênese do direito administrativo como disciplina jurídica que 

caminhou paralelamente à ciência política e ao direito constitucional no esforço da 

justificação do Poder Estatal; e sobre a criação de um ambiente propício ao florescimento 

de corpos administrativos autônomos na administração brasileira, cuja evolução conduz à 

consequente criação das agências reguladoras independentes (cf. Capítulo 1. Fundamentos 

para uma autonomia regulatória). 

Como uma primeira hipótese de investigação, o dogma da separação dos poderes, 

princípio fundamental da República, tido por muitos publicistas como um imperativo 

categórico – inquestionável, imutável, instransponível – precisa ser analisado com 

parcimônia.
22

 Desta forma, acompanhando os influxos doutrinários de compreensão do 

Direito Administrativo por meio de suas funções e não através de suas estruturas
23

, compõe 
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 CASSESE, Sabino. A crise do Estado. Campinas: Saberes, 2010. p. 24-25. 
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 MOREIRA, Egon Bockmann. Qual o futuro do direito da regulação no Brasil? in SUNDFELD, Carlos Ari; 

ROSILHO, André. (org.). Direito da Regulação e Políticas Públicas. São Paulo: Malheiros, 2014. p.134. 
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 ACKERMAN, Bruce. The new separation of powers. Harvard Law Review. vol. 113, n.3, jan. 2000. p. 

633-725. 
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 OYARZÚN, Santiago Montt. Autonomía y responsividad: Dos expresiones de la vocación juridificadora 

del Derecho Administrativo y sus principios fundamentales. in MARTÍNEZ, J. et. al (Coord.).  Derecho 

Administrativo y Regulación Económica. Madrid: Editorial La Ley, 2011. 
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um dos eixos centrais da pesquisa a tarefa de questionar a evolução do modelo de 

agencificação pensado para o exercício da função regulatória, e a constante interação deste 

com os demais atores institucionais do Estado Brasileiro. Dentre esses, os três produtos 

clássicos de MONTESQUIEU (Executivo, Legislativo e Judiciário), bem como as 

contemporâneas instituições de nosso direito constitucional, tal como as cortes de contas. 

Para tanto, foram selecionados casos relevantes envolvendo tensões 

interinstitucionais entre agências reguladoras federais e entidades que, de algum modo, 

colocaram em xeque o atributo da autonomia regulatória. Mediante análise e estudo de 

casos concretos será possível afirmar, com um grau mais elevado de evidências, que a 

autonomia regulatória vem sendo, paulatinamente, solapada por instituições com 

reputações institucionais mais relevantes ou por jogos de poder que subtraem nacos deste 

atributo essencial à regulação. (cf. Capítulo 2. Autonomia regulatória posta em xeque). 

Como resultado dos estudos de caso, pretende-se apresentar algumas ferramentas 

jurídicas para o incremento da autonomia regulatória material das agências reguladoras. 

Porém, não se buscará esmiuçar o tema da autonomia formal das agências reguladoras, ou 

seja, a autonomia que decorre exclusivamente do regime jurídico especial exclusivo dos 

entes reguladores. Portanto, não se dispensará atenção – ainda que o tema mereça ser 

revisitado – à autonomia econômico-financeira das agências
24

 ou mesmo à autonomia 

funcional, na medida em que a abordagem destes temas adentraria campos muito diversos 

do escopo central da pesquisa
25

, além de impossibilitar o recorte epistemológico exigido. 

Como um dos objetivos que pautaram a pesquisa realizada é a incessante tentativa 

de trazer a realidade para academia e não simplesmente afastá-las, entende-se que cada 

uma das faces da autonomia regulatória apresentada estão interligadas entre si, não 

havendo longeva sustentação do atributo quando um vetor da autonomia não se encontra 

estabelecido. (cf. Capítulo 3. Ferramentas em defesa da autonomia regulatória). 

Em síntese, o problema que limita o tema da presente dissertação é o seguinte: a 

mera promulgação das emendas constitucionais que deram impulso ao processo de criação 

dos entes reguladores, a edição de leis com conceitos e emanações teóricas perfeitas, a 

instituição de organismos técnicos e administrativos com boas intenções não são fatores 
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 Sobre o tema, cf. GUERRA, Sérgio; SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro (Org.). Autonomia financeira 

das agências reguladoras. Lisboa: Juruá, 2016. Ver tb. NUNES, Eduardo Peçanha. A autonomia financeira 

das Agências Reguladoras Federais. 2011. 106f. Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de 

Administração Pública. Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. Disponível em: 

<http://hdl.handle.net/10438/17055>. Acesso em: 6 dez. 2017. 
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 Respectivamente, o Direito Financeiro e o Direito Administrativo especial dos Servidores Públicos, com 

regimes jurídicos variáveis a depender do ente federativo alvo da eventual pesquisa. 
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suficientes per se de ajustar os desequilíbrios que alguns mercados relevantes possuem, 

equilibrar relações econômicas distorcidas pelo poder econômico, definir as melhores 

práticas para o mercado relevante em foco ou de escolher a melhor técnica em razão da 

produtividade, da proteção ao consumidor ou do maior crescimento industrial. É preciso 

mais. É preciso um incremento na força motriz regulatória. Em que ele consistirá? Eis o 

desafio que essa dissertação pretende superar. 

 

JUSTIFICATIVA E IMPORTÂNCIA TEÓRICA E PRÁTICA 

A autonomia das agências reguladoras, ou melhor, a efetividade da autonomia 

concedida aos entes autárquicos reguladores, desde sua criação, parece não ter conquistado 

a atenção da doutrina da forma como poderia, talvez em razão de sua estrutura estar 

fortemente antagonizada pela arquitetura institucional do Estado Moderno – uma vez que 

são, teoricamente, independentes, autônomas e congregam, em apenas um ente, as três 

funções estatais tradicionais; talvez por outros motivos
26

. Fato é que a autonomia 

regulatória poucas vezes figurou como ponto nodal de discussão da doutrina. 

A manutenção de um modelo estatal em que o Estado é repartido em três poderes, 

estanques e únicos, vai de encontro a qualquer insulamento autônomo de poder como 

idealmente pensado para as autarquias no início do século XX e para as agências 

reguladoras, no final desse mesmo século. Como será visto adiante, a criação de corpos 

administrativos autônomos ocupou o alfa e o ômega das preocupações administrativas do 

século XX. 

O direito brasileiro, especialmente o Direito Administrativo, tende a sofrer diversas 

influências de outros países, muitas vezes acriticamente. Isso resultou em uma 

esquizofrenia sistêmica do direito administrativo brasileiro: no afã de copiar as nações 

amigas aderimos à ideia de um direito administrativo derrogatório do direito civil 

(alinhamento com o direito administrativo europeu-continental), porém adotamos um 

sistema de jurisdição una (alinhamento com o direito norte-americano), criando a 

esquizofrenia de utilizar o pressuposto teórico de uma linha de formulação jurídica e 

aplicação de outra
27

. 
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 Como a criação das agências reguladoras tem como consequência a transferência de competências da 

Administração Direta para entidade da Administração Indireta é possível afirmar que uma latente disputa 

pelo poder subjaz à criação das agências e, reflexamente, às críticas que lhe foram direcionadas. 
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 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo para Céticos. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 58-60. 
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Tradicionalmente, o Brasil forjou um direito administrativo de base francesa. É 

verdade que as influências do direito italiano são muitas
28

, porém o cerne do direito 

administrativo brasileiro é francês.
29

 Enquanto na França o vácuo normativo sobre qual o 

limite derrogatório do direito civil foi preenchido pelas formulações pretorianas do 

Conselho de Estado, a ausência de normas em terrae brasilis foi suprida pelas teses da 

doutrina nacional, cuja inspiração acadêmica sofre forte influência – para fechar o ciclo – 

dos teóricos franceses. 

A importação constitucional de um instituto reconhecidamente de common law, as 

agencies e as commissions (originárias dos EUA e do Reino Unido, respectivamente) 

trouxe alvoroço entre nós. Os primeiros comentários da doutrina sobre o tema foram 

combativos: embora a literatura jurídica tenha se ocupado muito com o tema da regulação 

nos anos que se seguiram à criação das primeiras agências reguladoras brasileiras, assistiu-

se a uma profusão de publicações sobre a inconstitucionalidade e sobre a desvirtuação de 

institutos administrativos com a criação do poder normativo das agências, com a 

instituição dessas entidades e com a regulação econômica estatal propriamente dita. Por 

outro lado, o assunto também suscitou análises positivas sobre o modelo proposto, 

buscando adequar as modificações ao ordenamento jurídico vigente.
30

 

Os estudos sobre o alcance do poder normativo das agências reguladoras e a defesa 

da constitucionalidade de sua criação são produtos de uma batalha inicial pela própria 

sobrevivência das agências e da regulação no direito pátrio. Superado esse momento de 

luta, elementar produzir um ferramental teórico sólido, para que as batalhas vencidas nos 
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 Não são poucas as obras nacionais que fazem referência a autores italianos. A contribuição de SANTI 

ROMANO é reconhecidamente retomada a partir do movimento de agencificação brasileiro, uma vez que se 

resgata sua teoria dos ordenamentos setoriais. Nesse sentido, ver ROMANO, Santi. Principii di Diritto 

Amministrativo Italiano. 3.ed. Milano: Società Editrice Libraria, 1912. Doutro bordo, o aporte 

sistematizador fornecido por GUIDO ZANOBINI é recorrente, forjando conceitos estruturais e funcionais da 
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Amministrativo. Milano: Giuffré Editore, 1970. 
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administrativo. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1862; MASAGÃO, Mário. Conceito do Direito 

Administrativo. São Paulo: Escolas Profissionaes do Lyceu Coração de Jesus, 1926; e CAVALCANTI, 

Themístocles. Cinco estudos. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1955. 
30

 Ver, sobre essa ótica de justificação do modelo de agencificação brasileiro, bem como das funções 

decorrente de sua implementação: ARAGÃO, Alexandre Santos de. O Poder Normativo das Agências 

Reguladoras. 1.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006. FILHO, Calixto Salomão. (Org.). Regulação e 

Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros Editores, 2002. GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na 

Constituição de 1988. 4. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1998. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. 

Nova Regulação dos Serviços Públicos. in RDA - Revista de Direito Administrativo. v. 228, p. 13-29, 2002. 

SOUTO, Marcos Juruena Vilela. Direito administrativo regulatório. Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2002. 
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livros de 1990 não sejam comidas pelas traças da praxe impensada
31

, da principiologia da 

preguiça
32

 e das duvidosas soluções taylor made. 

Apesar disso, não se nota o necessário enfrentamento do problema da autonomia 

das agências reguladoras em doutrina
33

. A atual produção acadêmica voltou-se à resolução 

de problemas existenciais do Direito Regulatório
34

, ao passo que a autonomia das 

entidades reguladoras foi utilizada, por muitos, como pressuposto para outras discussões 

ou instrumento de retórica formal a justificar a legitimidade democrática de seus atos. Os 

institutos importados passaram pela alfândega da Academia, foram absorvidos pelo 

Congresso Nacional e finalmente institucionalizados. Entretanto, não há um enfrentamento 

propriamente dito do problema da autonomia das agências reguladoras em doutrina, uma 

vez que se não lhes deram as ferramentas necessárias para prosseguir no projeto de uma 

regulação estatal verdadeiramente livre, independente, autônoma. 

A regulação das atividades econômicas pode ser compreendida como uma forma de 

intervenção indireta do Estado com vistas à manutenção de um equilíbrio entre os 

interesses exclusivamente econômicos e as finalidades públicas, mediante um conjuntos de 

ações que amortizam as tensões entre os interesses privado (econômico) e público 

(social)
35

. Modo outro, decorre do reconhecimento da falibilidade estatal diante de tantas 

funções que demandadas pela sociedade pós-moderna, evidenciando o papel subsidiário do 

Estado como ator econômico e indicando su  f         “á          j        ô    ”  E    
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novel função estatal é cometida às entidades reguladoras, que compartilham com o Estado 

a responsabilidade, de um lado, pela garantia da liberdade de comércio e indústria dos 

particulares e, de outro, a implementação das políticas públicas fixadas pelo Governo, 

realizando uma mediação ativa dos interesses envolvidos, visando os melhores resultados 

economicamente possíveis.
36

 

Doutro bordo, a necessidade de diálogos institucionais entre o Poder Judiciário e o 

Poder Executivo possui extensa literatura, em diversas direções e profundidades
37

, que 

cotejam as implicações do excesso de judicialização de políticas públicas, de execução 

precípua do Poder Executivo; da mesma forma, há trabalhos de qualidade sobre o dissenso 

no alcance dos remédios constitucionais que conciliam potenciais divergências de 

entendimento entre os Poderes Legislativo e Judiciário, nas hipóteses em que há omissão 

legislativa que impede o exercício de direito subjetivo constitucional.
38

  

Enquanto essas e outras inúmeras tensões entre os Três Poderes preenchem 

prateleiras de bibliotecas jurídicas nacionais, as produções sobre as divergências entre as 

autoridades reguladoras e os Três Poderes são rareadas. A mera leitura doutrinária sobre as 

agências reguladoras, afastada da realidade e da prática cotidiana, pode convencer o leitor 

desavisado de que os entes reguladores nacionais enfrentam dificuldades no exercício de 

seu poder normativo, mas que sua autonomia regulatória material se mantém fielmente 

resguardada pelos mecanismos de blindagem instituídos por lei. 

                                                 
36

 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Agências reguladoras independentes: fundamentos e seu 

regime jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p.50. 
37

 AJOUZ, Igor; VALLE, Vanice Regina Lírio do. Abertura dialógica na jurisdição constitucional: do 

contramajoritarianismo ao alinhamento com a maioria. in Jurispoiesis, v. 13, Rio de Janeiro, 2010, p. 431-

456. BRANDÃO, Rodrigo.  Supremacia Judicial versus Diálogos Constitucionais: a quem cabe dar a 

última palavra sobre o sentido da Constituição? Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2012. SARMENTO, Daniel. 

Ubiquidade Constitucional: os dois lados da moeda. in Revista de Direito do Estado, v.2, 2006. SUNSTEIN, 

Cass. Lochner's Legacy. Columbia Law Review. Vol. 87. 1987, nº 5. SUNSTEIN, Cass. One Case at a 

Time: Judicial Minimalism on The Supreme Court. Cambridge: Harvard University Press, 2001. TOJAL, 

Sebastião Botto de Barros. O controle judicial da atividade normativa das agências reguladoras. in Revista da 

Academia Brasileira de Direito Constitucional, v. 2, p. 75-103, 2002. VALLE, Vanice Regina Lírio do 

Valle; SILVA, Cecília de Almeida. Abertura dialógica no controle abstrato de constitucionalidade: um olhar 

ainda preceitual. in A&C. Revista de Direito Administrativo & Constitucional, v. 42, p. 105-130, 2010. 

VIEIRA, José Ribas; CAMARGO, Margarida Maria Lacombe; SILVA, Alexandre Garrido da. O Supremo 

Tribunal Federal como arquiteto institucional: a judicialização da política e o ativismo judicial. Campinas: 

Versus, 2009.  
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Evidencia-se a importância do tema escolhido – autonomia das agências 

reguladoras – em função do potencial transformador da regulação como mecanismo de 

promoção da economia e, consequentemente, do desenvolvimento de um país. Pesquisar 

sobre mecanismos que assegurem e que resguardem a autonomia das agências reguladoras, 

por conseguinte, é fornecer munição teórica para assegurar e resguardar a economia e o 

desenvolvimento nacionais. 

 

CONVENÇÕES TERMINOLÓGICAS 

Algumas convenções terminológicas se fazem importantes nesse momento inicial. 

Diante da compreensão de que o termo agências reguladoras não açambarca per se, em 

nosso Direito, outras entidades reguladoras (autárquicas ou não) responsáveis pela 

intervenção indireta na economia, pretende-se utilizar, de forma intercambiável, as 

expressões agências reguladoras, autoridades reguladoras, entidades reguladoras, entes 

reguladores a significar (i) as agências reguladoras formais: autarquias em regime jurídico 

especial, instituídas por lei, com o objetivo precípuo e exclusivo de regular determinado 

mercado relevante da economia ou a execução de serviço público concedido/delegado, por 

exemplo, ANEEL, ANP e AGENERSA/RJ; bem como (ii) as agências reguladoras 

materiais: entes governamentais, autárquicos ou não, com funções precípuas de regulação 

econômica, a exemplo do BC, da CVM e do CADE
39

. 

Portanto, um breve aparte sobre divergências envolvendo o termo que identifica o 

objeto central desta pesquisa: a autonomia ou independência regulatória. FLORIANO DE 

AZEVEDO MARQUES NETO prefere utilizar o termo independência à autonomia, na medida 

em que lhe parece essencial à própria noção de independência – conquanto inserida em um 

Estado de Direito – a submissão de qualquer organismo estatal às instâncias de controle
40

. 

Por outro lado, é comum a crítica à terminologia original francesa das autoridades 
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administrativas independentes (AAI), justamente porque, em realidade, não existem corpos 

administrativos independentes dentro da configuração moderna de Estado
41

, pois que onde 

há exercício do Poder, deve haver incidência de controle.  

Desta feita, o próprio Conselho constitucional francês considerou que, no exercício 

de suas competências descentralizadas, uma AAI segue os mesmos padrões de atividade de 

um órgão administrativo comum, sujeito a um controle de legalidade e de legitimidade, 

seja pelo Governo, pelo Parlamento ou por qualquer outra pessoa moral que tenha interesse 

na atividade desenvolvida pela AAI
42

. 

 Portanto, não se lhe restaria verdadeira independência no sentido purista do termo. 

Optou-se assim, considerando inclusive que a nomenclatura usual de nossos entes 

               p         j      “    p       ”
43

, bem como se depreende das 

formulações anteriores e do próprio título deste trabalho e na esteira da nomenclatura 

adotada por MARÇAL JUSTEN FILHO e ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO
44

, pelo emprego do 

termo autonomia, a representar melhor o desenvolvimento que sustenta a possível 

conclusão desta pesquisa. 

 

MÉTODO 

 O objeto central da pesquisa é a compreensão, análise e sistematização do instituto 

da autonomia regulatória como fundamento jurídico essencial para a efetividade do modelo 

institucional de agências reguladoras idealizado para equacionar falhas de mercado e de 

governo, por meio da heterorregulação econômica. A estrutura da dissertação em três 

capítulos, apontando para uma análise retrospectiva, estudos de caso e proposições 

teóricas, conforme já demonstrado ao longo das seções anteriores, é um indicativo da 

metodologia de pesquisa adotada. 

 Em seu Estrutura das Revoluções Científicas, THOMAS KUHN
45

 faz uma extensa 

analogia entre as evoluções científicas e as evoluções biológicas propostas pelo 
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evolucionismo de CHARLES DARWIN. Há sempre uma espécie que se adapta melhor à 

realidade e vence as espécies menos adaptadas: na ciência ocorreria algo semelhante, 

porque a sucessão de modelos e teorias inovadores para explicação da realidade se 

sucedem de maneira similar (a sucessão dos modelos astronômicos copernicano, galileano 

e newtoniano são apenas um exemplo).  

A teoria desenvolvida por KUHN não é livre de críticas
46

, mas fato é que, quando 

determinados modelos não mais conseguem responder às anomalias do sistema posto, é 

preciso repensar a teoria criada para que se equacionem os problemas advindos da 

anomalia destacada. É curioso e pertinente frisar que o conceito de avanço científico, para 

T. KUHN, é semelhante à ideia central da Análise de Impacto Regulatório
47

, porquanto não 

há um direcionamento anterior para um objetivo específico, para uma resposta pronta, mas 

flui de maneira indeterminada, na busca da solução mais adaptada às necessidades daquela 

realidade específica. Retomando a digressão realizada preliminarmente, destacamos a 

síntese metodológica feita por STEPHEN HAWKING:  

Uma boa teoria descreverá uma ampla gama de fenômenos com base em 

alguns postulados simples e fará previsões definidas passíveis de serem 

testadas. Se as previsões estiverem de acordo com as observações, a teoria 

sobreviverá ao teste, ainda que jamais se possa provar que está correta. 

Por outro lado, se as observações divergirem das previsões, deveremos 

descartar ou modificar a teoria (Ao menos é o que deveria acontecer. Na 

prática, as pessoas muitas vezes questionam a precisão das observações e 

a confiabilidade e o caráter de moral de quem fez as observações).
48

 

 

Desta forma, cruzando os inputs fornecidos por KUHN e por HAWKING, a pesquisa 

pretende seguir um padrão de observação e questionamento dos modelos jurídicos aceitos 

              p  q         “p                 ”  ó p                                

partir dos questionamentos e da construção de um novo referencial teórico. A relatividade 

é presente inclusive nessas minúcias teórico-conceituais. 

A revisão bibliográfica sobre o assunto e a busca de fontes estrangeiras de consulta 

são as primeiras opções de pesquisa que guiam a presente investigação. Como alicerce para 

o desenvolvimento de um raciocínio jurídico baseado na realidade das entidades 

administrativas investigadas, o cotejamento do referencial teórico consolidado sobre a 

autonomia reforçada das agências reguladoras com o estudo de casos concretos em que a 

autonomia regulatória restou abalada, considerando que se está diante de um objeto de 
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pesquisa mutável, porquanto contemporâneo, o estudo de caso na pareceu a ferramenta 

metodológica mais adequada. 

O estudo de caso é uma investigação empírica que: investiga um 

fenôm          p  â    (  “    ”)    p  f                       x   

de mundo real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto puderem não ser claramente evidentes. [...] A investigação do 

estudo de caso beneficia-se do desenvolvimento anterior das proposições 

teóricas para orientar a coleta e a análise de dados.
49

 

 

Deste modo, mediante sucessivas comparações entre os casos concretos estudados e 

as teorias desenvolvidas para evitar os abalos à autonomia regulatória evidenciadas em 

cada um deles, espera-se trazer luz aos obstáculos que impedem o desenvolvimento de uma 

efetiva autonomia das agências reguladoras, permitindo questionar de que forma o Direito 

pode fornecer novas ferramentas para assegurar a autonomia regulatória. 
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1. FUNDAMENTOS PARA UMA AUTONOMIA REGULATÓRIA 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

O mundo e a humanidade padecem da qualidade de serem ciclotínicos: há períodos 

que se sucedem, eventos que modificam o epicentro do pensamento humano e concepções 

revolucionárias sobre o como fazer as coisas. Mas a história vira a página e, muitas vezes, 

retornamos – com outros vieses, porém – àquele mesmo ponto de partida. Não se trata, 

contudo, de um movimento pendular, porquanto o retorno ocorre sempre com a memória 

histórica das (in)evoluções do passado e do modelo teórico superado
50

. Essa mesma 

trajetória sinuosa, que acompanha os retornos e avanços, de certo acompanha a história do 

Direito e, evidentemente, a do Direito Administrativo. O destino da autonomia regulatória 

é semelhante, caminhando em paralelo a movimentos ora de concentração de poder, ora de 

descentralização administrativa, os quais se sucedem no tempo. 

 

1.1.1. Poder Estatal e o Direito Administrativo: controle e autonomia 

A evolução do Direito Administrativo perpassa a representação jurídica de eternas 

dicotomias – as quais tangenciam outras ciências sociais, como a sociologia, a 

antropologia, a geografia política, dentre outras – entre a Autoridade e a Liberdade; entre a 

Vinculação e a Discricionariedade; entre a Centralização e o Pluricentrismo, entre o 

Controle e a Autonomia
51

.  

A construção do edifício jusadministrativista começou quando apenas existia o 

poder, o controle e o arbítrio. No início do primeiro milênio, às portas do século XI, a 

sociedade se organizava de maneira atomizada, com diversos núcleos de poder 

independentes com parcas relações entre si. Não se vislumbrava a figura da autoridade 

formal tal qual a Idade Moderna preconizou ao longo dos anos que se seguiram, mas 

apenas uma forma precária de liberdade
52

 de organização, uma proto-autonomia 

administrativa em relação ao Rei, que não gozava do mesmo prestígio e poder que o faria 

nos séculos XVI e seguintes
53

.  
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 Um dos primeiros vetores históricos em direção à autoridade consubstancia-se na 

supressão dessa proto-autonomia administrativa dos feudos medievais em torno de uma 

única figura detentora do poder: o monarca
54

. As bases do absolutismo estatal decorrem da 

excessiva fragilidade das relações de suserania e vassalagem que resultaram em uma 

constante instabilidade política na Europa do século XI e XII. A formação dos Estados 

Nacionais e, posteriormente, a justificação jurídica do absolutismo estatal
55

 entranharam, 

desde o fim da Idade Média, a ideia de um poder político único, central, totipotente e 

inquestionável. 

 Via de consequência, o marco inaugural da desconstrução do vetor medieval da 

concentração do poder e da autoridade foi a Era das Revoluções
56

, de viés eminentemente 

liberal e burguês, que transformou a história da humanidade entre os anos de 1789 e 1848. 

Pela própria adjetivação comumente atribuída ao período – revoluções liberais burguesas – 

a dicotomia autoridade/liberdade instala-se entre nós. O pêndulo errante da História mais 

uma vez caminha na direção da liberdade como reação ao excesso de autoridade do 

absolutismo monárquico. Os ideais liberais burgueses envolviam, em certa medida, um 

protagonismo do indivíduo frente à sociedade, da liberdade frente à autoridade. Busca-se, 

contudo, o equilibro racional e a conciliação dos dois elementos essenciais do mundo livre 

contemporâneo: indivíduo e sociedade, indivíduo e Estado57. 

 A racionalização e a institucionalização do poder, da força e do controle, no 

contexto europeu, eram prerrogativas de poucos, garantidos pelo privilégio do nascimento 

e do acaso. Contra um sistema monárquico absolutista de regalias e de privilégios, 

insurgiu-se a classe burguesa em busca de mais liberdade e de menos autoridade. É nesse 

cenário conturbado em que surge o Direito Administrativo, que buscou trazer luz ao 

obscurantismo do Antigo Regime, à concentração perniciosa do Poder e à constrição 

irrazoável das liberdades individuais. Isto posto, o desenvolvimento do Direito 

Administrativo, em seu momento inicial, teve por principal enfoque a justificação e a 
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limitação do Poder Estatal, como um “                                       p        

E                ”
58

. 

A elaboração teórica da Revolução Francesa, contudo, pressupôs que o homem 

instintivamente tende ao abuso do Poder e que apenas o próprio poder seria apto a 

controlá-lo de modo que, sob as luzes do Le Procope, MONTESQUIEU propõe repartir o 

Poder Estatal em decorrência da especialização das funções exercidas: a medida 

funcionaria como um mecanismo de reforço à limitação do Poder exercida pela Lei. A 

tripartição clássica de poderes, tal qual lecionada nos anos iniciais da graduação em 

Direito, ganhou os contornos mais nítidos que sobrevivem até hoje, definindo, pela 

especialização funcional, o critério distintivo dos três poderes. 

 A fonte primária de poder abandonou explicações metafísicas e passou a buscar 

uma justificação sociopolítica de existência, qual seja, a soberania popular. Essa 

proposição fez-se mister porquanto inerente às teorias contratualistas de formação dos 

Estados Nacionais, pela qual o indivíduo abre mão de parte de sua liberdade individual em 

prol do Estado que, em seu nome, edita comandos que limitam sua própria atividade como 

soberano. 

 Em meio à ebulição revolucionária do século XVIII, dá-se início ao processo de 

formação do Direito Administrativo, compreendido como estatuto do Poder Executivo. 

Essa ideia, decorrência natural da jurisprudência do Conseil d’État, foi o ponto de partida 

para o desenvolvimento dos conceitos e regras gerais para o exercício da função estatal de 

aplicar a lei. Nesse sentido, a dogmática administrativista foi construída sobre a noção 

elementar de que a função executiva resumir-se-ia a um braço mecânico da lei.
59

 Em outras 

palavras, o administrador estaria jungido por uma legalidade estrita, não podendo agir fora 

dos limites impostos pelo legislador, compreendida a lei como a expressão da vontade 

geral. A legalidade administrativa é elevada a dogma de proteção das liberdades 

individuais contra o arbítrio estatal. 

 O fiel da balança pendendo para a liberdade, em detrimento do vetor autoridade, 

criou o que PAULO OTERO denominou de ilusão garantística da gênese do Direito 

Administrativo
60

. Essa contradição observada pelo autor português é recobrada por 

GUSTAVO BINENBOJM ao afirmar que a invocação da separação dos poderes a justificar a 
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instituição de uma jurisdição administrativa, exclusiva para o julgamento de ilícitos 

cometidos pelo Poder Público, na França
61
  “f         p    pretexto       f         ó    ” 

a fim de imunizar o Governo do controle posterior
62

.   

 A separação de poderes concebida por MONTESQUIEU para uma sociedade pós-

revolucionária e oitocentista representa um modelo teórico de Estado que não mais 

responde às anomalias que a sociedade pós-moderna apresenta
63

. As revolucionárias ideias 

de 1789 foram acometidas pela obsolescência e estão longe de atender às demandas sociais 

pós-modernas. Os interesses individuais não se reduzem a prestações negativas. Por outro 

lado, não se limitam a prestações positivas do Estado, mas multiplicaram-se exigindo do 

Estado atitudes inovadoras com fins a rever a anacrônica tripartição de poderes.  

 Pode-se ainda afirmar que as transformações do arranjo institucional de Poder 

dentro do Estado pós-moderno decorrem naturalmente de seu desenvolvimento. Enquanto 

o Estado oitocentista (État Gendarme) possuía em seu rol de funções essenciais deveres e 

prestações muito reduzidas, seus sucessores apenas evidenciaram a crescente 

complexidade das atribuições estatais, as quais levaram à superação do Estado Providência 

pelo Estado Social e, mais recentemente, deste pelo Estado Pós-social
64

: a problemática 

apenas agigantou-se. 

 A proteção dos indivíduos contra a pujança estatal por meio da Lei apresentava-se 

ignóbil frente às modificações estruturais e filosóficas pelas quais o Estado passou nos 

últimos dois séculos. A trajetória de ascensão e de crise da legalidade tangencia a 

predominância histórica e temporária do viés descritivo do positivismo e do pós-

positivismo jurídico
65

, encontrando o vértice de mudança na valorização do homem como 

uma finalidade em si mesmo
66

, diante da desastrosa experiência de doutrinas fascistas, as 

quais, sob a proteção do Direito, varreram o continente europeu no início do século XX.  

 Por outro lado, sob os bons agouros de um razoável crescimento econômico e da 

estável prosperidade política, o período pós-guerras proporcionou, especialmente nos 

Estados Unidos e na Europa, uma crescente modificação dos interesses individuais perante 
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o Estado. Direitos conhecidos como de primeira e de segunda geração não mais seriam 

suficientes à busca da felicidade e de realização pessoal defendida pelo liberalismo político 

que sustentou o pós-positivismo. No intuito de suprir essas necessidades, verificou-se um 

aumento exacerbado da demanda legislativa: em uma sociedade pós-moderna
67

 os anseios 

sociais por regulamentações estatais são crescentes, principalmente em áreas que 

anteriormente estavam fora do âmbito da atuação estatal.  

 Contudo, crises econômicas significativas varreram o mundo durante as décadas de 

1970 e 1980 do século passado. Os choques do petróleo de 1973 e de 1979 contribuíram 

para uma recessão que levou países como Estados Unidos e Inglaterra a repensarem o 

tamanho de Estado que se desejava, dando ensejo às primeiras discussões a respeito da 

desregulação. Através desse processo jurídico-econômico reduziu-se o tamanho do Estado, 

transferindo ao próprio mercado ou a órgãos reguladores independentes a função de 

normatizar e regulamentar a economia, com vistas a uma administração mais eficiente e de 

melhores resultados. Em resposta, a evolução do modelo de Estado acompanhou as 

necessidades econômicas e os influxos da demanda legislativa, por meio da redução do 

tamanho do Estado, com a multiplicação dos centros de poder e de novas funções estatais. 

 Por outro lado, a crise de legitimidade pela qual as democracias representativas 

passaram se tornou patente ante a fragmentação da unidade estatal (administração 

policêntrica), com destaque para os organismos reguladores setoriais
68

. Manter a separação 

de poderes forjada aos moldes e às necessidades de um modelo de Estado diverso seria 

fechar os olhos à realidade. Essas anomalias são representativas da crise
69

 pela qual passa o 

Estado moderno tal qual o conhecemos e põem em causa suas instituições e dogmas que 

urgem se adaptar às novas necessidades ou restarão fadados ao anacronismo e à 

ineficiência. 

 

A superação da oposição público/privado se conjuga com a 

"despolitização" de uma série de funções estatais, levando ao que Jacques 

CHEVALLIER denomina de "ruptura do monolitismo de uma 

Administração que evolui para a adoção de um modelo 'policêntrico', 

caracterizado pela coexistência de vários centros de decisão e de 

responsabilidade"
70

. 
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 Contra a rígida separação tripartite de Poder, despontam ideias sobre a necessidade 

de se construir um novo modelo político de separação dos poderes, realizando uma 

acomodação constitucional das modificações já incorporadas ao cotidiano constitucional e 

que a velha tripartição de poderes foi obrigada a aceitar no último século
71

.  

A autonomia das agências reguladoras em oposição ao controle governamental é 

um dos últimos elos dessa corrente de fatos sucessivos e encadeados que ilustram a 

contínua oposição entre a autoridade e a liberdade no Direito administrativo. O caminho a 

ser percorrido para o desenvolvimento da autonomia regulatória perpassa essa e outras 

dicotomias comuns, como já apresentado ao início. A manifestação mais tradicional da 

autoridade estatal, o poder de polícia, é analisado no item seguinte, ponderando seu 

desenvolvimento e evolução como instrumento de ampliação de liberdades individuais 

mediante a regulação estatal de determinados setores econômicos. 

 

1.1.2. Do Poder de Polícia à Regulação Estatal 

A regulação da vida social e econômica dos particulares não constitui uma função 

recente do Estado. O controle da liberdade privada – em sentido amplíssimo – é um dos 

elementos de origem do próprio direito administrativo que, por meio da instituição do 

Estado, avoca para si parcela da liberdade individual privada em troca de um ordenamento 

da vida social mediante a imposição de regras e de controles sobre sua fiel execução
72

. 

Essa fricção entre poder estatal e controle da liberdade individual, típica do direito público, 

é o cerne da elementar noção de direito administrativo sobre o instituto do poder de 

polícia. 

Em suas origens francesas, exercício pelo Estado, destes poderes de coordenação e 

de limitação da vida privada eram considerados inerentes à garantia da police de la cité, ou 

seja, à garantia do que se poderia entender como ordem pública, ao passo que o 

desenvolvimento do comércio e da indústria seria exclusivamente assegurado pelos 

próprios particulares
73

: enquanto o Estado ficaria, ele próprio,  encarregado da gestão e da 
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realização do vontade geral
74

, como contraprestação decorrente do contrato social; os 

particulares poderiam exercer suas liberdades da forma como melhor lhes conviesse. 

Apenas com a publicação do Código do 3 Brumário do ano IV (1795) esboça-se um marco 

teórico para a diferenciação teórica entre polícia administrativa e polícia judiciária
75

. 

O desenvolvimento do conceito entre os alemães teve caminho diverso, uma vez 

que o poder de polícia era concebido como um dever anterior de cada cidadão na 

manutenção da boa ordem das coisas públicas
76

. Por outro lado, essa compreensão, já sob o 

viés subjetivo da Administração, é retomada ao prescrever que “  p     p            r de 

procurar a ordem pública e o bem-estar geral; por conseguinte, possui o direito de exercer 

sobre os sú        p           á    p         f  :              p      ”
77

. 

A influência dos dois países sobre a compreensão do poder administrativo de 

limitar e conformar a atividade particular foi sentida entre nós desde autores brasileiros que 

produziram na virada do século XX e              p        p            “      f        

          ú                 f z      p                              ” para que possa ser 

resguardada a manutenção da ordem pública e da segurança interna
78

. 

É interessante notar que o poder de polícia foi utilizado por muito tempo como 

fundamento jurídico para a normatização infra-legal. MARIO MASAGÃO, ao anunciar sua 

repartição enciclopédica da disciplina administrativa, indica que o poder de polícia deveria 

ser estudado como expressão da atividade administrativa não contenciosa de declarar 

direitos. Seu raciocínio parece adequar-se à noção francesa de bloco de legalidade, uma 

vez que         à                            p     “              f                    

              é             ”
79

. 

THEMÍSTOCLES CAVALCANTI também dialoga com a doutrina administrativista 

internacional ao apresentar seu conceito de poder de polícia. Partindo desde o 
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posicionamento da doutrina germânica – seguido também por MASAGÃO
80

 – CAVALCANTI 

menciona a jurisprudência norte-americana sobre police power, além da definição de 

BLACK sobre o instituto, caracterizado como “a função do ramo da máquina administrativa 

do Governo incumbida de preservar a ordem e a tranquilidade públicas”
81

.  

Entretanto, a influência do direito francês sobre a consolidação das instituições 

administrativas brasileiras fica definitivamente evidenciada na segunda metade do século 

XX. O encadeamento intelectual apresentado pelo professor francês GEORGES VEDEL
82

 

para justificação das manifestações de polícia administrativa é absorvido por CELSO 

ANTÔNIO ao argumentar que, nas hipóteses em que o Estado atua como manifestação 

original da puissance publique, a consequência jurídica é a imperatividade de seus atos, 

“q   p          Poder Público editar provimentos que vão além da esfera jurídica do 

sujeito emitente, ou seja, que interferem na esfera jurídica de outras pessoas, constituindo-

as unilateralmente em obrigações
83
”   

 No mesmo sentido, CARVALHO FILHO anota a contribuição vedeliana de que apenas 

a Administração       “                p                             õ                 

todos que se situem em sua órbita de incidência”
84

. O desenvolvimento apresentado por 

GEORGES VEDEL sobre o conteúdo da noção de execução das leis (manutenção da ordem 

pública e funcionamento dos serviços públicos) como atividade da Administração Pública 

é utilizado por CRETELLA JÚNIOR na construção de obra monográfica sobre o poder de 

polícia no direito brasileiro
85

.  

 O poder de polícia, portanto, como uma ferramenta ao dispor da Administração 

Pública para o condicionamento e para              “        z                        

direitos                     f                           p óp    E     ”
86

 é instituto 
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representativo de um direito administrativo marcadamente mais autoritário. De todo modo, 

a definição do instituto, nestes termos e sob fortes críticas
87

, consagrou-se
88

. 

Com o passar do tempo e com a evolução do Estado, a complexidade das relações 

modificou a lógica que explicava essa dicotomia (liberdade x autoridade), perdendo força o 

conceito tradicional que contrapunha o poder de polícia exclusivamente a uma abstenção 

privada. Demais disso, haja vista o giro democrático que o direito administrativo sofreu 

com a constitucionalização de seus institutos sob a égide da Constituição de 1988, o poder 

de polícia passou por uma instrumentalização frente à proteção dos direitos 

fundamentais
89

.  

Não obstante as sucessivas modificações políticas e sociais pelas quais o Estado 

contemporâneo passou, o conceito tradicional resiste ao tempo, porém não sem algumas 

adaptações (a admitir-se também que além do non facere, o poder de polícia gere para os 

particulares obrigações de suportar, dar ou mesmo de fazer
90

) e críticas (por aludir de 

maneira incontroversa ao caráter autoritário da polícia administrativa).  

Justamente por este motivo, a terminologia que deriva do Ancien Régime e dá 

contornos ao Estado de Polícia, não é adotada por diversos autores. Entre os italianos, 

destacamos SANTI ROMANO que pioneiramente optou, em seu Princípios
91

, pela 

denominação atividade administrativa de limitação, compatível com sua preocupação de 

proteção dos interesses dos súditos do Estado
92

. Por outro lado, HARMUT MAURER, utiliza o 
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termo administração ordenadora para se referir às ações administrativas que causem 

impactos sobre os direitos dos administrados
93

. A crítica também foi formulada no direito 

brasileiro pelo professor paulista CARLOS ARI SUNDFELD, que na esteira da noção alemã de 

administração ordenadora, condena o uso da expressão poder de polícia, renegando-a ao 

museu em razão da incapacidade de o instituto responder às diversas questões que o direito 

administrativo contemporâneo coloca à mesa
94-95

. 

O exercício do poder de polícia, como atividade ordenadora da vida social e 

econômica dos particulares, portanto, pode ser considerado como o ponto de partida para o 

estudo da regulação estatal. “O               p        p                          

ordenadora se aproximam do conceito de regulação, apesar de não alcançá-lo in totum por 

não abrangerem a regulação dos serviços e monopólios públicos exercidos por 

particulares
96
”. O tema sempre foi considerado pela doutrina em paralelo às discussões 

sobre os regulamentos administrativos acerca de regras sanitárias, bancárias e comerciais, 

aproximando os institutos, com novas denominações.  

Essa percepção é doutrinariamente apresentada por GUSTAVO BINENBOJM que alega 

que houve uma recepção da lógica da regulação econômica pelo tradicional instituto do 
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poder de polícia                             z q    “  f             p                gras 

de conduta exigíveis dos administrados – por normas de comando e controle – o poder de 

polícia daria conta de conformar o comportamento dos agentes econômicos às razões do 

E                         f               á   ”
97

. 

O exercício dessas competências administrativas – sob qual for a alcunha que se 

lhes destine – foi sendo proporcionalmente ampliado na medida em que novas tecnologias 

e novas atividades privadas foram sendo desenvolvidas. O apetite de controle do Estado 

sobre as atividades econômicas é severamente forte, de modo especial em economias 

historicamente marcadas pelo patrimonialismo, como a nossa
98

. Por outro lado, essas 

modificações socioestruturais do Estado levaram à multiplicação de entidades 

especializadas na regulamentação de atividades específicas, de mod  q   “               

humana passou de uma forma ou outra, a encontrar o seu correspondente na administração 

pú     ”
99

.  

Essa expansão do Estado sobre a conformação da liberdade privada desenvolveu-se 

de forma diversa no mundo. Os países de tradição jurídica da commom law viram 

desenvolver no seio de seus órgãos de governo os departamentos e as comissões 

responsáveis pela regulamentação dos serviços públicos e de algumas atividades 

econômicas desde há muito tempo
100

, com contornos nítidos de uma função 

eminentemente autônoma em relação ao governo. Já a maioria das entidades criadas por 

descentralização administrativa nos Estados continentais europeus
101

, até meados dos anos 

1980, mantiveram-se no exercício tradicional da polícia administrativa, sob o característico 

controle governamental, mais distantes de qualquer forma de real autonomia regulatória 

que o exemplo anterior pudesse proporcionar. 

Nesse compasso de paulatina evolução do tradicional poder de polícia e 

desenvolvimento – a partir deste – de novos instrumentos jurídicos para a regulação da 

economia com os quais contemporaneamente convivemos, busca-se compreender como o 
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direito administrativo brasileiro, de raiz eminentemente continental europeia, absorveu o 

conceito e a prática anglo-saxã de agências de regulação autônoma com a tradição 

doutrinária das autarquias e do poder de polícia.  

Essa permeabilidade aos mais diversos matizes teóricos, culminou no constante 

diálogo entre poder de polícia e intervenção do Estado na economia. Há instrumentos 

regulatórios que pressupõem alguma parcela de poder de polícia (e.g. edição de normas 

genéricas e abstratas), e instrumentos de polícia que desempenham função regulatória (e.g. 

limitações administrativas). Entretanto, os institutos não são substituíveis uma vez que há 

instrumentos de intervenção indireta na Economia (e.g. fomento) que não decorrem da 

construção administrativa do poder de polícia e, por vezes, tem função regulatória
102

. 

Essa multiplicação de funções tem como consequência um crescimento da máquina 

administrativa brasileira, acentuado a partir da virada do século XX. Bebendo aqui e acolá 

das experiências estrangeiras de alhures, vivenciamos um pouco de cada modelo em 

momentos históricos distintos. Sobre o desenvolvimento das autoridades reguladoras 

brasileiras, remetemos o leitor ao item 1.2 que desenvolve com melhor atenção o tema da 

agencificação brasileira. 

Visto, por fim, que esta pesquisa investiga de que modo a autonomia das agências 

reguladoras pode ser protegida e mesmo fomentada, o questionamento originalmente posto 

por SABINO CASSESE – sobre se existe direito sem Estado
103

 – e retomado com outro viés 

por GUSTAVO BINENBOJM – do Estado de polícia à polícia sem Estado?
104

 – é extensível ao 

objeto dessa pesquisa, uma vez que as agências reguladoras são entidades administrativas 

vinculadas ao Estado. Acreditamos que delineamos um conceito de autonomia que 

responde à dúvida, conforme exposto no item 1.3, que segue mais a frente. 

Embora a imbricação entre poder de polícia e regulação seja deveras interessante, o 

desenvolvimento aprofundado de seus contornos exige páginas que escapam ao recorte 

desta dissertação. Neste momento, tentou-se evidenciar a origem jurídico-administrativa da 
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regulação econômica como uma ramificação do próprio poder de polícia, ganhando 

contornos próprios e característicos a medida em que a relevância e a aplicabilidade dessa 

nova função administrativa se espraiaram na prática administrativa nacional
105

. 

 

1.2. AGENCIFICAÇÃO BRASILEIRA: UM IDEAL NUNCA ALCANÇADO 

 O modelo de agencificação brasileiro, forjado no prolongar dos anos 1990, embora 

recente, encontra eco na doutrina nacional do início do século XX e representa mais uma 

tentativa brasileira de insulamento administrativo visando à eficiência: inicialmente as 

autarquias, hoje as agências. Conceitos que ressurgem após a Reforma do Estado efetivada 

a partir de 1996, como subsidiariedade e fiscalização
106

 de atividades econômicas 

determinadas, já foram objeto de estudo anterior; paralelamente, também se defendeu, 

embora com outra terminologia, a existência de uma autonomia à estas autoridades como 

característica essencial a uma regulação econômica de qualidade
107

. Nesse momento, não 

temos a intenção de descrever analiticamente a história evolutiva das agências reguladoras, 

mas ressaltar pontos e debates que ilustram a trajetória de avanços e retrocessos das 

entidades regulatórias no Brasil. 

 

1.2.1. Florescimento de centros autônomos de poder (1900/1940) 

A regulação econômica, como fenômeno jurídico de intervenção estatal indireta na 

economia, ganha contornos mais nítidos a partir do momento em que o Estado constata sua 

incapacidade de exercer plenamente suas competências e de entregar com qualidade os 

produtos ou os serviços públicos cuja produção/prestação lhe foi confiada, formatando a 

liberdade particular no exercício de atividade econômica stricto sensu ou delegando àquele 

a execução de uma missão de serviço público. Em vista disso, podemos afirmar que a 

regulação é um modo de resguardar os fins públicos de determinadas atividades 

(econômicas ou serviços públicos) diante da subsidiariedade estatal: ao mesmo passo em 

que o Estado abre mão de exercer ele próprio determinadas competências, delegando a 
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particulares seu exercício ou respeitando o livre mercado, o Estado resguarda os interesses 

de seus cidadãos instituindo padrões mínimos de conduta para o exercício destas 

atividades. 

Embora o princípio da subsidiariedade estatal esteja previsto na Constituição desde 

1988, em seu art. 173, este apenas recobrou relevância mais recentemente
108

. Entretanto, a 

noção da subsidiariedade estatal não é uma novidade na doutrina estrangeira e tampouco 

na brasileira: HAURIOU, já em 1900, esclarecia que o Estado apenas deveria intervir na 

economia, por exemplo, na exata medida do que fosse necessário para atingir seu fim
109

; 

entre nós, em 1926, MÁRIO MASAGÃO informava que à iniciativa oficial – o Estado – 

caberia intervir unicamente quando a iniciativa privada fosse impotente
110-111

. 

A afirmação da subsidiariedade Estatal há mais de um século entre nós tem como 

anteparo histórico a modificação do cenário político brasileiro. Com a Proclamação da 

República em 1889, o Estado Brasileiro sofre uma tentativa de reforma em sua 

Administração: a máquina pública inicia um curso de abandono da pessoalidade 

monárquica em direção à burocracia impessoal da Res publica – “         certas 

características vindas de longa data persistiam e foram até aprimoradas [...]: o perfil 

oligárquico da      ” e o caráter patrimonialista da administração central
112

. Desta forma, 

a República teve o condão de criar a aparência de uma administração que estaria aberta a 

todos os cidadãos, porquanto não mais uma extensão do poder e do patrimônio real, não 

mais um instrumento manejado pelo Imperador.  

Por outro lado, a modificação da forma de governo em nosso recente país não 

trouxe consigo modificações nas estruturas sociais brasileiras. O “day after” à 

proclamação da Primeira República apenas consolidou o que se era de esperar: negros, 

índios e ameríndios foram excluídos da República, restando “          das políticas e 

propósitos dos governantes   p         ”
113

. O contexto social, desta feita, não 
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acompanhou o ideal político, legando a condução da Administração Pública à mesma 

oligarquia militar e imperial anteriormente dominante.  

A instituição jurídica da República é creditada por muitos a RUY BARBOSA, 

responsável pela revisão do anteprojeto de Constituição em 1889. Tendo uma influência 

marcadamente norte-americana
114

, foram importados o federalismo dual, ligeiramente mais 

centralizado aqui que lá, o presidencialismo e o controle jurisdicional de 

constitucionalidade das leis
115

. Temas comuns ao direito público norte-americano – porque 

até muito recentemente se apregoava não existir um Direito Administrativo no Common 

Law
116

 – como a regulação de atividades econômicas pela iniciativa privada, a fim de 

resguardar os interesses dos cidadãos
117

, por meio de comissões independentes do 

Governo, bem como conceitos basilares de regulação econômica foram referenciados entre 

nós
118

.  

É curioso, porém, notar que no amanhecer do século XX diversos foram os autores 

nacionais que defenderam – alinhados ao ideal de fiscalização norte-americano das public 

utilities – a criação de comissões específicas para regular, por exemplo, as concessões de 

serviço público
119

. Ilustrativo da relevância do tema à realidade jurídica nacional dos anos 

1930 é a Exposição de Motivos elaborada por ALFREDO VALADÃO do Anteprojeto do 

Código de Águas
120

, que incorporou as ferramentas de regulação mais recentes 
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desenvolvidas no direito norte-americano
121

, a produzir um sistema híbrido congregando 

influências francesas e norte-americanas
122

. 

O Código de Águas somente foi decretado em 1934 e propunha-se a alterar 

significativamente o cenário das concessões de geração de energia elétrica mediante 

alteração dos critérios de precificação e retorno dos investimentos vertidos ao 

empreendimento público. Uma vez em vigor, a potencial lesão a direitos levou 

concessionários ao ajuizamento de ação arguindo a inconstitucionalidade do diploma, 

tendo, porém, sido julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal
123

. O tema 

tornou-se alvissareiro entre os juristas nacionais que observaram o emblemático debate 

envolvendo a definição do preço justo a ser pago às concessionárias que se viram 

destituídas de parcela de sua rentabilidade com o novo texto do Código de Águas
124

.  

Além da tese publicada por BILAC PINTO sobre a fiscalização efetiva dos serviços 

de utilidade pública
125

, sob clara influência doutrinária norte-americana, THEMÍSTOCLES 

CAVALCANTI dedicou capítulos inteiros de seu Instituições a discorrer sobre a natureza 

jurídica dos contratos celebrados entre o Estado e os particulares delegatários de uma 

missão de serviço público e sobre a fiscalização administrativa do exercício privado de 

funções estatais
126

. A leitura do autor faz emergir – talvez involuntariamente – conceitos 

caros ao que hoje denominamos Direito Regulatório. 

Indiscutivel que o concessionario do serviço publico gosando das 

vantagens e regalias de sua posição perante o publico, subrogado como se 
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acha nas funções do Estado, a elle se acha subordinado no que diz com a 

fiscalização dos serviços, na restricção dos lucros da empreza e outros 

sacrificios que pode o interesse publico impôr ao Estado. [...] Nos Estados 

Unidos, o systema de contrôle tornou-se mais intenso, desde a applicação 

do Interstate Commerce Commission, de 1887 [...]. Nesse anno é que se 

pode ter como o marco inicial do contrôle dos serviços públicos pela 

administração
127

. (grafia original) 

 

Contudo, não obstante o esforço doutrinário e o reconhecimento da potencial 

contribuição anglo-saxã para os primórdios da regulação estatal em nosso país, a 

mentalidade europeia de Direito Administrativo – derrogatório, superior, especial –, 

permaneceu predominante entre nós, a despeito da reconhecida influência 

constitucionalista norte-americana
128

. Muito disso se deve à composição política da 

Primeira República e de seu sucessor histórico, o Estado Novo: o controle do poder 

político por uma oligarquia militar e econômica. 

A República, seja em sua primeira fase ou já sob a ditadura de Getúlio Vargas, 

trouxe consigo a ideia elementar de que a burocracia seria o caminho da modernidade e do 

desenvolvimento, como o meio pelo qual o Estado institucionalizava-se imparcialmente, 

distante da pessoalidade excessiva que marcava o regime anterior, monárquico. A 

burocracia, portanto, nasce como algo positivo para uma maior eficiência na prestação de 

serviços públicos.  

Doutro bordo, a busca por uma maior burocratização da Administração Pública 

coincidiu com o amadurecimento da ainda recente noção de Estado Federal e com a 

possibilidade de uma descentralização administrativa e não somente territorial. Embora a 

política nacional seja marcadamente centralizadora, o direito administrativo assistiu ao 

florescimento de protótipos da descentralização administrativa – a elaboração teórica do 

conceito de corpos administrativos autônomos não é certa, mas a discussão também já 

pululava entre nós no fim do século XIX e início do século XX
129

.  

O conceito de comissões independentes, entretanto, não se assimilava ao Direito 

administrativo brasileiro porquanto inexistente figura jurídica que as comportasse. Inexistia 
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ainda a figura jurídica bem delineada das autarquias. Embora houvesse a ideia de 

autarquias territoriais, oriundas do próprio Direito Português
130

, a noção de 

descentralização por serviços é construção que decorre da necessidade de (i) reformar a 

Administração Pública ao fim da Primeira República e (ii) fornecer ferramentas para que 

essa mesma Administração pudesse entregar as providências previstas desde a Constituição 

Polaca
131

. 

 

1.2.2. As autarquias como protótipos regulatórios (1940/1960) 

 A definição do que seriam as autarquias é objeto de investigação essencial realizada 

por MANOEL DE OLIVEIRA FRANCO SOBRINHO em tríade de estudos publicados entre os 

anos de 1938 e 1941, nos quais discorre sobre o conceito de autarquia entre nós e entre 

autores estrangeiros, questionando os contornos do recente instituto jurídico posto em 

prática. No mais antigo dos três artigos, a noção social de autarquia é sintetizada como 

resultado do processo de ampliação das funções do Estado, com a criação de pessoas 

autônomas, investidas com centelha da própria soberania Estatal
132

. Na publicação 

intermédia, o conceito de autarquia administrativa descreve os contornos históricos, 

indicando como origem do instituto a ideia de serviço público
133-134

. Por fim, a noção 

jurídica de autarquia é apresentada cotejando as lacunas do ordenamento vigente à época e 

as dúvidas que a prática administrativa não positivada do instituto já levantava sobre a 

questão
135

. 

 Dentre essas dúvidas, uma das mais prementes dizia respeito ao alcance da 

imunidade tributária recíproca concedida pelo art. 32, alínea “ ” da Constituição Brasileira 
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de 1937
136

. Representante da celeuma jurídica, o parecer de TITO PRATES DA FONSECA
137

 

resume o imbróglio jurídico que apenas foi resolvido meses mais tarde com a edição do 

Decreto-Lei 6.016 de 22 de novembro de 1943, que definiu em seu artigo 2º que autarquias 

constituíam-se no “        estatal descentralizado, com personalidade de direito público, 

explícita ou implicitamente reconhecida por    ”
138

. 

 Em paralelo ao desenvolvimento da noção de autarquia, o Estado Brasileiro 

vivenciou a proliferação de algumas comissões reguladoras
139

 de atividade econômica 

entre os anos 1930 e 1940, essencialmente preocupadas com o abastecimento nacional de 

determinados produtos: destacam-se o Instituto de Defesa Permanente do Café, Instituto do 

Açúcar e do Álcool, dentre outros
140

. Não havia ainda indícios concretos de regulação 

econômica como um poder conformador efetivo e estruturante de mercado. 

 Grande formulador jurídico do Estado Novo, FRANCISCO CAMPOS, a despeito da 

noção autoritária que a doutrina historicamente lhe reserva, defendia com vigor a 

necessidade de delegação das competências legislativas para corpos técnicos mais 

capacitados que o legislador ordinário. É uma antiga, porém atualíssima, discussão 

envolvendo as tensões entre a técnica e a política dentro da Administração
141

. 

 Por outro lado, Getúlio Vargas foi grande entusiasta dos ideais nacionalistas que 

varreram – em proporções grotescamente diversas – a Europa no mesmo período. Como 

resultado, na defesa da soberania nacional, capitaneou a até hoje relembrada campanha de 

“O Petróleo é      !”  Desta forma, a discussão sobre a extensão da intervenção do Estado 

na economia por meio de comissões independentes ou a regulação por meio de delegação 
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técnica defendida por Campos
142

 perdeu o matiz jurídico-racional para se transformar em 

uma ferramenta do populismo bem característico do segundo mandato de Vargas. 

 Mais do que isso, historiadoras apontam a Campanha do Petróleo como um “    

poucos movimentos das massas da história do país a abrigar um largo espectro de opções 

ideológicas, reunindo militares, comunistas, socialistas, católicos, trabalhistas e até 

         ”
143

 em torno da noção de que o desenvolvimento do país dependia de 

mecanismos que assegurassem a soberania nacional, incluindo a defesa, por exemplo, do 

monopólio da exploração do petróleo pelos próprios brasileiros. 

 O movimento nacionalista culmina, em relação à Economia Pública, com a criação 

da Petróleo Brasileiro S.A. e, consequentemente, coloca uma pá de cal sobre qualquer 

discussão sobre eventual regulação estatal da economia mediante organismos autônomos: 

não há qualquer lógica na instituição de um ente regulador de si próprio
144

. No mesmo 

sentido, diversas outras empresas estatais foram instituídas em defesa da soberania e a fim 

de implementar uma política de substituição das importações: Companhia Siderúrgica 

Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, dentre outras
145

. 

 Noutro viés, muito embora a maior parte do século XX brasileiro seja marcada por 

uma forte centralização política de poderes, é justamente neste período que proliferam os 

movimentos de descentralização administrativa. O desdobramento da Administração em 

novas pessoas jurídicas autônomas, a prestação de novos serviços por meio das autarquias 

e a expansão do Estado Brasileiro por meio de empresas estatais, levaram a iminente 

necessidade de profissionalizar a Administração Pública. 

 O Governo Vargas, embora autoritário, facilitou uma primeira reforma da máquina 

pública brasileira, como um esforço calculado de redução das relações de poder intra-

administração com vista a uma profissionalização da Administração Pública
146

. A criação 

do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP) teve por principal objetivo 

estruturar a administração pública em torno de profissionais de carreiras, burocratas que 

afastassem o filhotismo e a irracionalidade da política
147

. 
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 A profissionalização da Administração por meio do DASP obteve alguns avanços 

consideráveis, como a criação de carreiras e a decretação do primeiro Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis da União (Decreto-lei 1.713/1939), com a consequente 

promoção de concursos públicos; o planejamento da vida financeira do Estado, 

determinando regras de elaboração e controle dos orçamentos públicos (Lei 4.320/1964); e 

a instituição de novas formas de organização estrutural previstas pelo então Decreto-Lei 

200/67
148

. 

 Na historiografia tradicional, o valor das instituições, metas e teses criadas na 

década de 1930 para modernização da Administração Pública é menosprezado frente às 

influências da centralização estatal e das lutas políticas. Além disso, é defendido que a 

reforma administrativa fundava-se na tecnicidade da burocracia weberiana, ao passo que a 

ciência política buscava compreender a modernização como um projeto nacional 

desenvolvimentista
149

. 

No que diz respeito à administração dos recursos humanos, o DASP 

representou a tentativa de formação da burocracia nos moldes weberianos, 

baseada no princípio do mérito profissional. Entretanto, embora tenham 

sido valorizados instrumentos importantes à época, tais como o instituto 

do concurso público e do treinamento, não se chegou a adotar 

consistentemente uma política de recursos humanos que respondesse às 

necessidades do Estado. O patrimonialismo (contra o qual a administração 

pública burocrática se instalara), embora em processo de transformação, 

mantinha ainda sua própria força no quadro político brasileiro. O 

coronelismo dava lugar ao clientelismo e ao fisiologismo.
150

 

 

 Esse movimento reformista no Direito Administrativo perdurou até a instauração do 

regime militar, quando o foco principal do Direito Administrativo era utilizá-lo como 

ferramenta para o desenvolvimento econômico como forma de proteção aos interesses 

nacionais. Nesse sentido, o governo militar usufruiu da estrutura administrativa posta pelo 

Decreto-Lei 200/1967, transformando a Administração Pública em um instrumento servil 

dos propósitos autoritários da Ditadura. 

 O novel instrumento das autarquias, serviços públicos personalizados, inovação 

dentre nós e promissora tentativa de insular as decisões técnicas para fora da esfera de 

interferência do poder político, foi transformado em longa manus do Estado, verdadeiros 

órgãos administrativos que tinham por principal papel no jogo político a troca de cargos e 

favores por motivos pessoais e não republicanos. 
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Os avanços sociais decorrentes da burocratização da Administração Pública na 

primeira metade do século XX, como a criação das universidades federais a partir de 1950 

e a instituição das primeiras entidades oficiais de previdência social
151

, rarearam com a 

inauguração dos anos de chumbo e de um governo cujo único objetivo era promover o 

crescimento econômico custasse o que fosse necessário
152

. 

Não obstante o período de supressão de direitos civis e políticos inaugurados em 

1968, neste mesmo ano é publicada a tese de livre docência de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA 

DE MELLO sobre a natureza e o regime jurídico das autarquias
153

. A obra não se limita a 

dissecar o conceito jurídico dos entes autárquicos, mas desenvolve a noção de regime 

jurídico administrativo, decomposto nos consagrados (a partir desta obra) princípios da 

supremacia e da indisponibilidade do interesse público. Este regime jurídico 

administrativo seria aplicável, em diferentes graus, às “p              pú      ”, ao passo 

que o regime jurídico privado ficaria reservado às sociedades de economia mista, às 

empresas estatais e às entidades paraestatais
154

. 

A relevância deste autor e desta obra para o Direito Administrativo são 

inquestionáveis. Todavia, ao reconhecer que “                   f         f     p      

declínio das concessões e emergência dos p              ” criando um ambiente 

favorável à intervenção do Estado no domínio econômico
155

, o autor identifica nas criação 

de empresas estatais e na nacionalização de empresas privadas o “ étodo mais eficiente 

para prestação de serviços industriais ou comerciais e o concomitante desejo de mantê-los 

      f           E     ”
156

. Esta conclusão, diametralmente oposta ao objetivo desta 

pesquisa, é o enfoque do próximo item, que busca analisar o processo de proliferação de 

empresas estatais na década de 1960 e, consequentemente, os mecanismos de 

endorregulação desenvolvidos por estas.  
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1.2.3. Estatização e endorregulação (1960/1980) 

 O Brasil vivenciou, entre os anos 1960 e 1980, uma monopolização da atividade 

econômica pelo governo central. A transição entre um governo autoritário e outro – com 

um brevíssimo período democrático – não modificou as bases econômicas de um 

intervencionismo direto na economia por meio de empresas estatais: vivenciou-se o auge 

   E      E p   á            p      “  á ”
157

. A noção, portanto, de uma intervenção 

indireta, por meio de corpos administrativos autônomos, tal como ventilada por 

THEMÍSTOCLES, MASAGÃO e outros, ressoou desafinada na doutrina nacional, apenas 

recobrando algum eco em meados da década de 1990. 

 A criação de empresas estatais em diversos setores da economia – para não pecar 

pelo excesso de se afirmar em todos – foi o principal meio de regulação do Estado 

brasileiro na economia neste período. Entretanto, a opção por mecanismos de intervenção 

estatal direta sobre a livre iniciativa, denominada por alguns como endorregulação
158-159

, 

não obteve resultado comparável à eficiência econômica vivenciada pelo país após as 

reformas regulatórias dos anos 1990
160

. A comparação entre os modelos esboça indícios de 

que este não é o mais apto a congregar os interesses envolvidos na prestação de 

determinados serviços públicos ou mesmo o mais eficiente a realizar determinada atividade 

econômica stricto sensu
161

.  

Reunir interesses como, por exemplo, a prestação contínua do serviço de energia 

elétrica e o contínuo investimento na expansão da infraestrutura da rede de distribuição, 

mediante a cobrança de tarifas cuja função fiscal é mais importante que a remuneração da 

prestação do próprio serviço, é uma receita historicamente relacionada com o fracasso
162

. 
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Isto porque a lógica econômica muitas vezes é incompatível com o desenvolvimento de 

objetivos extrapatrimoniais que visam à consecução de finalidade públicas como, por 

exemplo, as leis dos serviço público
163

. 

Em um cenário de forte intervenção direta do Estado na economia não há 

muitas peias a limitar a concretização da vontade política de elevar ou 

reduzir o valor cobrado por ente estatal pelo bem ou serviço que produz 

ou comercializa. Porém, como consequência, inexistia muita preocupação 

como os impactos de uma dada medida econômica sobre os agentes 

privados (operadores econômicos ou consumidores), nem com seus 

reflexos de longo prazo no setor específico. A consequência disso eram a 

instabilidade regulatória e a inviabilidade da ação privada em setores 

sujeitos à intervenção estatal.
164

 

 

 Esse era o cenário de diversos segmentos da economia brasileira em 1990: gargalos 

econômico-estruturais impediam o desenvolvimento do país num então recente período de 

redemocratização, inaugurado com a promulgação da Constituição de 1988 a qual embora 

tenha trazido os princípios da ordem econômica enumerados em seu texto, não trouxe 

consigo o ferramental necessário à realização daqueles. Essa era uma percepção comum à 

época entre diversos autores. 

 O longo período de vigência do modelo do Estado Empresário, contudo, pode ter 

apagado da memória jurídico-acadêmica nacional que a regulação como forma de 

intervenção indireta na economia não era uma novidade tão grande assim. No próximo 

item descrevemos os movimentos de resgate da economia brasileira nos anos 1980 e o 

resultado jurídico deste processo, as reformas constitucionais dos anos 1990. 

 

1.2.4. Privatização e regulação independente (1980/1990) 

 A estagnação econômica dos anos 1980, o período de redemocratização política e a 

promulgação de uma nova ordem constitucional são os vetores econômico, político e 

jurídico da iminente reforma que a Administração Pública brasileira passaria nos anos 

seguintes. No contexto de intenções da Carta Constitucional de 1988, em que o porvir era 

incerto, a única certeza era a necessidade de ruptura com o status quo da política nacional, 

da economia e de suas instituições. 

 A ruptura política foi vivenciada de maneira contínua, tendo início com o 

              “        Já”                p           impeachment sofrido pelo 

segundo presidente democraticamente eleito após a Ditadura Militar. A ruptura econômica 
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tinha por prognóstico imediato a redução da intervenção direta e excessiva do Estado sobre 

a economia – embora um dos enfoques iniciais tenha sido no sentido de se estabelecer um 

Estado Mínimo, a noção de manutenção do Estado enquanto poder regulador e fiscalizador 

foi a opção que prevaleceu entre nós
165

. 

 Nesse sentido, ante a modificação da política econômica nacional, as instituições 

estatais se viram alvo de um longo processo de reformas a fim de tornar exequível a 

proposta de redução do tamanho da máquina pública, especialmente alterando o 

protagonismo estatal como responsável pelo desenvolvimento econômico e social do país. 

Fazia-se necessária a redefinição do papel do Estado como instância reguladora
166

. 

 Iniciada nos anos 90, a Reforma do Estado tomou corpo a partir de 1995, quando se 

publicou o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado idealizado pelo economista e 

cientista político Luis Carlos BRESSER-PEREIRA. A Reforma Administrativa dos anos 90 

tinha três pilares essenciais: (i) a reforma da estrutura da Administração, permitindo uma 

maior descentralização de funções estatais; (ii) a concessão de uma maior autonomia a 

estas entidades de execução das funções estatais descentralizadas; e (iii) a modificação da 

mentalidade administrativa de desconfiança, para uma administração pública gerencial
167

.  

 O projeto de reforma do Estado dos anos 1990, portanto, guardava curiosa 

coincidência de objetivos com as reformas administrativas propostas sessenta anos antes, 

com a criação do DASP: a busca por uma administração pública mais eficiente e a busca 

por uma racionalização das funções estatais como forma de entregar um serviço público 

melhor aos cidadãos representam o cerne de ambas as reformas. 

 Os autores do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado enxergaram a 

Constituição Federal de 1988 como um retrocesso para atingimento de uma administração 

         :             p          “                 p                            p       

serviços do Estado e para as próprias empresas estatais praticamente as mesmas regras 

burocráticas rígidas adotadas     ú           é        E     ”
168

. Não havia subterfúgio, a 

recente carta constitucional, peça de carvalho bruto constituinte, precisaria ser talhada pelo 

cinzel do Ministério da Administração e Reforma do Estado nos anos que se seguiriam. 

                                                 
165

 NUNES, Edson de Oliveira et al. Agências reguladoras: gênese, contexto, perspectiva e controle de uma 

inovação institucional. Rio de Janeiro: Garamond, 2007. p.33. 
166

 CARDOSO, Fernando Henrique. Diários da Presidência vol. I, 1995-1996. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2015. Passim. 
167

 MARRARA, Thiago. Manual de direito administrativo, volume I: fundamentos, organização e pessoal. 

São Paulo: Kindle Direct Publishing (KDP), 2017. 
168

 BRASIL. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Câmara da Reforma do Estado, Presidência 

da República, Brasília, 1995. p.21. 



58 
 

A promulgação das Emendas Constitucionais n
os

. 05 a 09 foi essencial para adaptar 

o texto constitucional ao ideal reformador na medida em que permitiu: a concessão da 

execução de serviços de distribuição de gás e de telecomunicações à particulares (EC n
os

 

05/95 e 08/95), extinguiu restrições ao capital estrangeiro (EC nº 06/95) e ao transporte em 

embarcações de bandeiras estrangeira (EC nº 07/95), flexibilizou monopólios estatais (EC 

nº 09/95), abrindo caminho para o início da transformação do Estado empresário brasileiro 

em um Estado Regulador. 

Um dos principais veículos de transformação do Estado brasileiro nos anos 1990
169

 

foi a substituição da noção de Administração de controles burocráticos pela de uma 

Administração focada na entrega de resultados. Naquela, embora preferível à 

administração patrimonialista, permanecia a ideia de que a Administração Pública, sujeita 

a um regime jurídico especial e derrogatório do Direito Comum, exige um controle mais 

rígido tendo em vista a proteção dos interesses da própria coletividade. O mito de proteção 

do interesse geral
170

, que subjaz a essa lógica, perde força na medida em que decai a noção 

de que os governantes e os funcionários públicos teriam sua conduta exclusivamente 

pautada pela proteção daquele
171

. A escola norte-americana da Public Choice – e 

principalmente a realidade cotidiana – demonstra que o Estado é uma “entidade abstrata 

por trás da qual se encontram indivíduos, que buscam maximixar seus [próprios] 

interesses”
172

.  

A ideia tradicional de gestão pública gira em torno da proteção do interesse geral – 

em nossa literatura administrativista, o interesse público
173

 –, que merece procedimentos 

formais que assegurem uma devida motivação, como elemento essencial de validade, para 

a prática de determinado ato administrativo. O procedimento burocrático, portanto, visa à 

maior racionalização da atividade administrativa, afastando-a da pessoalidade e dos 

privilégios típicos do patrimonialismo. 

A gestão privada, em posição diametralmente oposta, desenvolve-se conforme as 

necessidades da ocasião, pautando-se pela involuntária busca de benefícios individuais e 
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monetários tão quanto possível. Competição e prêmios são moedas comuns na gestão 

privada de bens e pessoas, mas refogem à lógica da gestão pública, que resta engessada na 

proteção equânime do interesse geral. 

A mola mestra da regulação econômica afasta-se – pelo menos em princípio – da 

própria ideia de intérêt général francês, porque não é geral, genérico, mas setorial 

(interesse de um mercado relevante) e, muitas vezes, subjetivamente específico (interesse 

dos usuários, ou dos agentes, ou dos consumidores) – não se lhe cogita precipuamente o 

alcance imediato de um bem geral, mas de uma medida dirigida àquela fatia do mercado, 

àquele grupo de usuários. A tradução brasileira do conceito em interesse público, reduz 

essas aparentes incompatibilidades, uma vez que o interesse público não necessariamente 

congrega a soma dos interesses individuais – ou setoriais, como neste caso – e tende a 

refletir mediatamente um bem geral. 

A Administração Pública gerencial deveria pautar-se, ante o exposto, em critérios 

semelhantes aos aplicáveis às empresas privadas, uma vez que seus agentes muito 

provavelmente seriam influenciados pela busca de vantagens pessoais que extrapolariam a 

ideia altruísta e utópica de proteção do interesse público. Ao invés de negar o caráter 

meritocrático e competitivo que se aplica corriqueiramente ao mercado de trabalho 

privado, a lógica da administração pública deveria acatar mecanismos que garantissem, 

para além da forma, verdadeira eficácia de suas ações e programas
174

. 

A máquina pública, portanto, se viu desafiada a adotar novos meios de gestão 

pública que prezassem pela eficiência; mais do que isso, as engrenagens da administração 

foram postas à prova na medida em que a transformação do Estado Empresário em um 

genuíno Estado Regulador pressupunha a eficiência de um Estado “        obsoleto, 

burocratizante e, em essência                 ”
175

. 

A Reforma do Estado dos anos 1990, portanto, visou à redução do tamanho da 

máquina pública e à transformação desta em um Estado mais enxuto e mais eficiente
176

. 

Desta forma, ao passo que o princípio da eficiência administrativa foi inserido na CRFB 

por meio da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, o princípio da subsidiariedade, já 
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ventilado 60 anos antes, foi resgatado com vigor pela doutrina
177

, como uma das 

justificativas às transformações estruturais pelas quais o país passava. 

O Estado brasileiro ganhou novos contornos após emendas constitucionais, bem 

como depois de aprovadas diversas medidas legislativas ao longo dos anos de 1990. Dentre 

tantas inovações, em razão do tema proposto para esta pesquisa, destaca-se a instituição de 

entidades reguladoras autônomas em relação ao governo central, as mal sinadas agências 

reguladoras. 

É curioso destacar a congruência entre as discussões travadas nos anos quarenta e 

cinquenta sobre concessões de serviços públicos e fiscalização administrativa
178

 destes 

com as medidas desburocratizantes e com os meios de intervenção indireta na economia 

adotados nos anos 1990. Diante da análise dos fatos históricos, a linha de desenvolvimento 

do Direito Administrativo foi interrompida pela ruptura política, inaugurada com o golpe 

militar de 1964, e a consequente instituição de novo regime ditatorial sobre o país. 

As reformas administrativas de 1940, 1960 e 1990, embora conceitual e 

ideologicamente heterogêneas,  convergem na busca de soluções semelhantes a alguns 

problemas comuns resultando, inclusive, em sósias legislativas: a instituição do DASP 

como meio de racionalização da administração, em 1940, e a criação do MARE como 

ferramenta de transformação do Estado brasileiro, em 1990
179

; a racionalização do 

orçamento público pela edição da Lei 4.320/62 e a efetividade do controle orçamentário 

com a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 

de 2000); e, por fim, a descentralização administrativa capitaneada pelo Decreto-Lei 

200/67 e a instituição do modelo teórico de heterorregulação estatal da economia mediante 

agências reguladoras autônomas em relação ao governo central. Este é o ponto de partida 

do item seguinte – o processo de agencificação brasileiro. 
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1.2.5. O processo de agencificação brasileiro 

O Brasil passou a conviver com agências reguladoras submetidas a um regime 

jurídico especial, entidades estas com amplos poderes normativos, cujos diretores máximos 

não poderiam ser exonerados ad nutum. O cenário político de instituição das agências, 

especialmente as três primeiras agências reguladoras federais
180

, foi fortemente marcado 

pelo debate de ideologias econômicas: duras críticas ao suposto neoliberalismo e à suposta 

“      do       ” dominaram as manchetes dos jornais e revistas.  

Em consonância ao movimento de agencificação do Estado
181 

em trâmite na mesma 

época, o processo de mitigação da legalidade entendida como império da lei formal, 

conjugado à força e à efetividade que se passou a conferir ao texto constitucional, 

transfigurou, em definitivo, o conceito de legalidade para nosso direito pátrio. A criação 

das agências, por meio de marcos regulatórios setoriais, inaugurou no Brasil um processo 

de deslegalização de matérias econômicas por meio da instituição de leis-quadro, as quais 

criam uma moldura a fim de limitar a margem de manobra
182

 do poder normativo 

concedido às entidades reguladoras
183

.  

As críticas não se limitaram às bancas, mas se estenderam aos bancos da Academia: 

alguns doutrinadores, como CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, criticaram a criação 

das agências considerando o suposto abalo que elas trariam à separação dos poderes
184

; no 

mesmo sentido, o potencial regime jurídico especial é desconstruído por EDMIR NETTO DE 

ARAÚJO, pois que só se justificaria a qualificação especial na hipótese de imposição de 

regras diferentes do regime comum, o que, na opinião do autor, não ocorre
185

.  
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A censura teórica ao modelo das agências, no final dos anos 1990 e início dos anos 

2000, construiu-se sobre (i) a separação dos poderes e (ii) a ausência de legitimidade 

democrática de suas instituições. A criação de um insulamento administrativo autônomo ao 

governo central feriria de morte a tripartição estanque de poderes, tal qual positivada no 

art. 2º da CRFB. Por outro lado, o amplo poder normativo conferido a este novo modelo de 

autarquias especiais, exercitado por não eleitos, representaria uma burla à democracia e, 

por via de consequência, ao próprio Estado Democrático instituído pelo art. 1º da CRFB.  

A reprimenda doutrinária perdeu fôlego diante do entusiasmo de uma nova 

literatura jurídica
186

 que saiu em defesa do novo modelo como instrumento necessário às 

modificações econômicas e sociais que se esperavam do Brasil. Além do suporte 

doutrinário, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal corroborou as propostas de 

Reforma do Estado ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade n
os

 1.949, 3.273 e 

3.366
187

. 

Assim, em apertada síntese, os vetores críticos indicados acima foram 

desconstruídos, porquanto (i) o exercício da função regulatória por autarquias especiais – 

agências reguladoras – não fere a separação dos poderes na medida em que são criadas 

dentro da estrutura do Poder Executivo, tendo a ação limitada pelas leis-quadro editadas 

pelo Poder Legislativo, e controladas a posteriori pelo poder judiciário; por outro lado, (ii) 

a legitimidade conferida às agências reguladoras decorre do procedimento bifásico de 

indicação de seus dirigentes
188

, do alto grau de especialização
189

 que as difere tanto do 

administrador quanto do legislador ordinário, bem como dos procedimentos participativos 
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de elaboração de normas regulatórias conforme o modelo norte-americano do notice and 

comment rulemaking
190

. 

A acomodação jurídica das agências reguladoras dentro do aparato estatal brasileiro 

permitiu ao país avançar em diversos setores da economia, criando um ambiente 

institucional seguro, forjando um best track record a fim de atrair investimentos que 

alavancassem do desenvolvimento do país. O incremento na segurança jurídica, possível 

em razão da estabilidade dos dirigentes da agências, e na tecnicidade das decisões 

regulatórias – lado a lado com o saneamento financeiro possibilitado pelo Plano Real – 

foram indispensáveis à criação dessa memória institucional de que a agencificação 

contribuiu positivamente para o país
191

. 

Longe de ser a panaceia dos problemas políticos e estruturais da economia 

brasileira, os instrumentos de regulação indireta da economia foram essenciais no processo 

de estabilização da economia nacional e na acreditação internacional sobre o potencial 

brasileiro. Os problemas, porém, não são poucos: as excessivas interferências políticas em 

entidades reguladoras afastam-se do modelo original de agencificação, exatamente por não 

serem, completamente, autônomas em relação ao Poder Central.  

É a autonomia em relação aos poderes políticos momentâneos que asseguram aos 

destinatários da heterorregulação exercida por agências – agentes econômicos de 

determinado mercado relevante ou concessionários de determinado serviço público – 

segurança de seus investimentos, uma vez que teoricamente a política regulatória não 

sofrerá rupturas bruscas ante a potencial modificação do gabinete. Todavia, o exercício da 

função regulatória nunca foi livre de interferência do Governo: a história mostra como a 

relevância econômica de determinadas atividades podem ser essenciais ao sucesso ou ao 

fracasso de uma empreitada política
192

. 

A história recente, contudo, vem mostrando que o modelo pensado para as agências 

como entidades autônomas em relação ao Poder Central vem perdendo força ante as 

sucessivas tentativas de mitigação de sua esfera de decisão e ação. A autonomia das 

entidades reguladoras vem sendo posta em xeque todos os dias por meio de intromissões 

indevidas sobre sua esfera de competências, sob diversos pretextos: o Executivo avoca 

para si competências inseridas em determinada lei-quadro, o Legislativo modifica as leis-
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quadro por lobby
193

, e o Judiciário substitui uma decisão técnico-regulatória submetida à 

consulta pública e aprovada por um órgão colegiado, por decisões monocráticas, in 

limine... 

Nesse sentido, critica-se a manutenção irracional de uma separação de poderes 

concebida para um Estado pós-revolucionário: é preciso reconhecer a contribuição de 

MONTESQUIEU para as ciências sociais e políticas, mas é peremptório que também se 

reconheçam as mudanças estruturais pelas quais o Estado passou, de modo que, tal como 

lá, e de volta outra vez, é preciso repensar as instituições.  

 Os instrumentos fornecidos pelo Direito para limitação do poder extroverso 

contribuíram para a criação da atual arquitetura institucional do Estado Moderno 

ocidental
194

 a qual permanece viva entre nós. No entanto, preocupações oitocentistas são 

repetidas – muitas vezes de forma acrítica – ainda hoje. A sociedade, substrato fático 

essencial ao Direito, não mais reflete as configurações de outrora, quando da formação do 

Direito Administrativo, de modo que as soluções moldadas para aquela sociedade francesa, 

oligárquica e burguesa, não mais respondem aos problemas apresentados pela pós-

modernidade em que nos inserimos. 

A modelagem institucional de Estado existente não comporta uma quarta função, 

um quarto poder, o que, nos anos iniciais de criação das agências, desafiou a doutrina a 

defender a essencialidade da função desempenhada pelas agências reguladoras dentro de 

um Estado não mais Empresário, não mais da Providência, mas de um Estado de 

Eficiência. Não obstante a resistência inicial, apoia-se, perfilhando autores mais abertos às 

novidades institucionais do período, sobre a noção de que a regulação deve ser 

compreendida como uma função estatal ao lado de suas tradicionais funções normativa, 

executiva e judicante. 

Como bem define o professor de Direito Público Econômico, GWELTAZ 

EVEILLARD, da Universidade de Nantes, na França
195

, a regulação econômica consiste em 

definir as condições às quais os agentes econômicos exercem suas atividades, de modo a 
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permitir ao Estado agir como verdadeiro guardião da economia. De modo semelhante, a 

professora MARIE-ARME ROCHE, da Universidade de Paris-Dauphine, também na França, 

afirma que o direito constitui o guarda-corpo do sistema econômico liberal
196

. 

Podemos afirmar, portanto, que a regulação é a materialização dessa união entre o 

Direito e a Economia; é o ponto de contato entre dois subsistemas sociais complexos que 

mantêm sua independência científica, mas relacionam-se a fim de corrigir falhas de 

mercado e de governo, visando uma maior eficiência alocativa em determinados mercados 

relevantes, bem como de atender a necessidades sociais relativas à qualidade dos serviços e 

à razoabilidade dos preços praticados. Em resumo, a regulação serve a dois fins básicos: a 

execução da política econômica e a correção de falhas de mercado.  

Logo, distante das abstrações acadêmicas, a análise econômica do Direito começa a 

ser levada em consideração pelos entes reguladores e o estudo da regulação deve ser 

voltado para as atribuições desses entes, de modo a reduzir os possíveis erros e 

consequências negativas em seus processos decisórios, maximizando, desta feita, os 

objetivos jurídicos os quais se pretendem alcançar
197

. 

O Regulador intervém, portanto, de maneira ampla, mas flexível e indireta: a noção 

de regulação coincide com o declínio das concepções dirigistas em benefício de um 

liberalismo de conveniência – sem confundir-se, porém, com um liberalismo em que a 

intervenção do Estado seria excepcional, o que não é, definitivamente, o caso brasileiro
198

. 

Em sentido semelhante, MILWARD e PROVAN afirmam que a regulação é, doravante, 

indissociável de uma problemática que postula um imperativo de mudança e revisão das 

formas tradicionais das ações públicas o declínio de um Estado que se tornou oco
199
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ALEXANDRE ARAGÃO distingue as atividades exercidas diretamente pelo Estado 

como produtor de bens ou serviços e como fomentador de atividades econômicas 

privadas
200

 para propor uma definição ampla de regulação como um fenômeno 

multifacetário, que engloba um complexo de funções estatais – editar a regra, assegurar 

sua aplicação e reprimir as infrações – que reagem e se adaptam de acordo com as 

necessidades concretamente verificadas na sociedade e na economia mediante um 

conjunto de medidas legislativas, administrativas, convencionais, 

materiais ou econômicas, abstratas ou concretas, pelas quais o Estado, de 

maneira restritiva da autonomia empresarial ou meramente indutiva, 

determina, controla ou influencia o comportamento dos agentes 

econômicos evitando que lesem os interesses sociais definidos no marco 

da Constituição e orientado-os em direções socialmente desejáveis”
201

. 

 

Em sentido semelhante, MARQUES NETO menciona a regulação como uma ampla 

gama de atividades possíveis como intervenção do Estado no domínio econômico, de 

modo que relacionar regulação exclusivamente à produção de normas técnicas seria 

esvaziar em parte os potenciais da regulação
202

. Por outro lado, a regulação realizada pelas 

agências reguladoras deve ser a resultante de uma interação equilibrada com os três 

vértices de interesse que regem a moderna regulação: Governo, Mercado e 

Consumidores/Usuários
203

. 

Mais recentemente, GUSTAVO BINENBOJM buscou sistematizar a atividade 

regulatória Estatal em três classes distintas: regulação por normas de controle e comando, 

regulação por mecanismos de indução, regulação por meios alternativos de realização de 

objetivos regulatórios
204

. O reconhecimento, portanto, da regulação como instrumento 
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precípuo de ordenação estatal da vida privada é corolário das modificações estruturais 

decorrentes da adoção de um modelo de Estado Regulador. 

Essas transformações, conforme já informava JACQUES CHEVALLIER, são 

consideravelmente perceptíveis a partir do início da década de 1980 quando o Estado 

sofreu um processo de desintegração ante a globalização e a agencificação do Estado. A 

ordem burocrática anterior, fruto da hierarquia militar napoleônica, corrói-se com a 

instituição de novas formas de organização administrativa que refogem ao controle 

hierárquico e à classificação clássica
205

. 

A regulação econômica, portanto, é produto das transformações sociopolíticas pelas 

quais diversos países – incluído o Brasil – passaram entre os anos 1980 e 1990, do século 

anterior. Independentemente do momento, fato é que a transformação das instituições do 

Estado, de seus objetivos e de seus instrumentos de atuação apenas fortaleceram a crise do 

Estado Moderno. 

A euforia inicial passou: os louros e os tomates já não mais estão chovendo sobre as 

agências reguladoras. As críticas, vícios e virtudes do modelo misto brasileiro, 

incorporando elementos das agencies e das AAI francesas, arrefeceram. Uma acomodação 

doutrinária se coloca em cena, permitindo uma análise crítica e retrospectiva do instituto 

das agências e da regulação estatal da economia no Brasil. Apesar disso, mais de 20 anos 

desde a publicação do marco institucional da Reforma Administrativa dos anos 90 as três 

dimensões propostas parecem não ter alcançado seus objetivos propostos. O quê deu 

errado? 

 

1.3. AUTONOMIA REGULATÓRIA 

 O elemento central desta pesquisa é compreender de que maneira as entidades 

administrativas encarregadas da regulação estatal da economia, concebidas como 

insulamentos administrativos menos suscetíveis à interferência política e econômica, 

podem efetivamente exercer suas competências institucionais com um grau razoável e real 

de autonomia. É preciso, porém, desde logo, buscar compreender o que exatamente se 

entende por autonomia regulatória e de que maneira esse conceito diferencia-se de muitos 

outros que perpassam as diversas obras que mencionam os desafios enfrentados nos anos 

1990 quando da criação das primeiras agências reguladoras brasileiras.  
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 O termo tem origem, como muitos, da justaposição das palavras gregas autós 

(prefixo reflexivo) e nómos (            )           “                  -se segundo leis 

p óp    ”
 206

  e tem sua primeira aparição datada em 1783, na língua francesa, autonomie. 

O sentido denotativo da palavra indica ai    “faculdade própria de algumas instituições 

quanto à decisão sobre organização e normas de comportamento, sem se dobrar ou ser 

  f           p     p    õ    x      ”
207

.  

 No clássico de CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO sobre autarquias, o uso do 

termo               é                                q   “       ô     é    p      

prerrogativa de criar o direito, ainda que em esferas específicas [... de forma que] a 

expressão por conseguinte diz respeito à capacidade legislativa e só quem dela disponha 

pode                    ô    ”
208

. Não obstante o posicionamento do autor em 1968, nos 

itens a seguir analisam-se quais os contornos que o Direito nos apresenta sobre autonomia 

e qual sua especial relação desta com o instituto das agências reguladoras hoje. 

 

1.3.1. A autonomia regulatória no Direito Brasileiro 

Muito embora o texto constitucional de 1988 seja caracteristicamente prolixo e 

contenha disposições que estão longe de serem classificadas pela doutrina como assuntos 

materialmente constitucionais, não há dispositivo específico a prever uma autonomia 

reforçada das agências reguladoras. Nesse há quatorze menções ao radical da palavra 

“autonom-” dispondo sobre o atributo da autonomia: dos partidos políticos (art. 17, §1º); 

assegurando a autonomia dos entes federativos (art. 18, caput;          V    “ ”;        6-A, 

VIII); a autonomia derivada dos contratos de gestão (art. 37, §8º); a autonomia do Poder 

Judiciário (art. 99; art. 103-B, §4º, I); a do Ministério Público (art. 127, §2º; art. 130-A, 

§2º, I); a das Defensorias Públicas (art. 134, §§2º e 3º); a das universidades (art. 207); a das 

entidades esportivas (art. 217, I); e, por fim, sobre a autonomia tecnológica do País (art. 

219). Todos os dispositivos são desprovidos de maior definição que auxilie essa 

empreitada a que nos propomos, resumindo-se a enunciar o conceito e a relegar aos 

intérpretes do texto constitucional o preenchimento do significado do atributo da 

autonomia. 
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Há, ressalve-se, o controverso dispositivo do art. 37, §8º que prevê a hipótese do 

contrato de gestão, apto a ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos 

órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, mediante a fixação de metas 

de desempenho. O instituto introduzido no direito brasileiro pela Emenda Constitucional nº 

19/1998, conhecida como a Emenda da Reforma Administrativa, foi duramente criticado 

pela doutrina em razão de suas aparentes inconstitucionalidade e ilegalidade.
209

  

Vale destacar, que, além das censuras acima, criticou-se a previsão do art. 37, §8º 

por utilizar o mesmo nomen iuris do instituto previsto na Lei 9.637/1998, que disciplina as 

organizações sociais e os respectivos acordos celebrados entre elas. A sobreposição dos 

           “  f    à  é            z                         Pública e [...] só serve para 

              f     q                  z                            ”
210

. Não houve 

muitos entusiastas da ideia, como se pode ver pelas críticas massivas da doutrina
211

. 

Quase 20 anos após sua introdução, ainda que a doutrina tenha se esforçado para 

dar algum sentido compatível com a ordem jurídica nacional, o instituto não se tornou 

ferramenta usual da Administração Pública. Em dissertação de mestrado sobre o tema, 

LENISE SECCHIN reconhece que embora o instrumento pudesse ser utilizado como 

                                               ú       “              z     p         f    

  j  p                     ó                        M     é     ú     , sendo apenas 

acompanhado pelos órgãos de controle (TCU e CGU), como mais um      ó    f            

                                                 
209
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   f     ”
212

, tornou-se inútil. Outras análises indicam que sua inoperância decorre de um 

desvirtuamento das intenções originais do constituinte, convertendo-      “               

controle rígido e de subordinação, colocando em risco, inclusive, a independência (rectius: 

            f      ) q        p          á    p       x                    ”
213

.  

Não obstante o vazio constitucional sobre o atributo da autonomia das agências 

reguladoras, é ponto de passagem obrigatória a indicação do art. 174, caput, da CRFB 

como fundamento constitucional para a função regulatória do Estado, reconhecendo-o 

“                                                   ô    ”  x        “   f             

as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor 

pú                   p            p      ”    f                                  p        

já foi, inclusive, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.
214

 

Trata-se de normação e regulação que, como já anotei neste ensaio, 

reclamam fiscalização. Essa atividade, de fiscalização, é desenvolvida, 

evidentemente, em torno de um objeto. Fiscalizar significa verificar se 

algo ocorre, sob a motivação de efetivamente fazer-se com que corra – ou 

não ocorra. Assim, fiscalizar, no contexto deste art. 174, significa prover 

a eficácia das normas produzidas e medidas encetadas, pelo Estado, no 

sentido de regular a atividade econômica. Essas normas e medidas, isso é 

evidente – nítido como a luz solar passando através de um cristal, bem 

polido –, hão de necessariamente estar a dar concreção aos princípios que 

conformam a ordem econômica. Por isso hão de, quando atinjam a 

atividade econômica em sentido estrito, necessariamente configurar 

intervenção sobre o domínio econômico.
215

 

 

Nesse cenário, ainda que não se identifique referência direta à autonomia 

regulatória, podemos afirmar que, pelo menos, a intervenção do Estado no domínio 

econômico mediante mecanismos de regulação está albergada pelo texto constitucional 

através do mandamento genérico encartado pelo art. 174. Coube às normas 

infraconstitucionais disciplinar em que medida essas funções interventivas, que constituem 

um poder-dever
216

, seriam concretizadas pelo direito nacional. Evitando maiores 

digressões, passamos ao exame pontual da legislação de criação das agências reguladoras 
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federais existentes, a verificar se há alguma convergência para a identificação legal do 

atributo da autonomia regulatória.  

Não há. As leis de criação (incluídas as duas Medidas Provisórias que dão 

nascimento à ANCINE e a recentíssima ANM
217

) das agências reguladoras federais são 

pouco criativas no delineamento de contornos, características e limites da autonomia 

regulatória. Todas, sem exceção, indicam que as agências reguladoras são autarquias em 

regime especial.
218

 O conteúdo do que viria a constituir o regime jurídico especial destas 

entidades varia ao sabor das legislaturas que se sucedem, não havendo qualquer 

uniformidade em sua delimitação legislativa. 

 O conceito de autonomia vem normalmente acompanhado do adjetivo financeira, a 

indicar a potencial autonomia financeira destas entidades, o que lhes garantiria maior 

liberdade em relação ao Governo central. Nesse sentido, encontramos previsão específica 

para a autonomia financeira, em suas respectivas leis de criação, da ANATEL (art. 8º, 

§2º), da ANVISA (art. 3º, §3º), da ANA (art. 3º, caput), da ANCINE (art. 5º, caput), da 

ANTT e da ANTAQ (art. 21, 2º). Por outro lado, há uma menção generalizada à autonomia 

e à independência administrativa em todas as normas analisadas, sem qualquer rigor 

técnico ou delimitação do que constituiria essa autonomia administrativa. Por fim, 

identifica-se semelhante disciplina legislativa sobre o método de indicação de seus 

diretores, indicados pelo Presidente da República mediante o preenchimento de requisitos 

prévios mínimos e exercentes de mandato por tempo fixo
219

. 

Como sói ocorrer nas ocasiões em que a legislação seja insuficiente a responder as 

questões mais elementares de um determinado instituto ou quando seus termos contribuam 

mais à confusão que ao esclarecimento, os juristas se socorrem a seus intérpretes, que no 

exercício da compreensão e hermenêutica jurídica extraem dos textos legislativos a lógica 

que subjaz à norma. A tarefa da doutrina na delimitação de contornos mínimos para o 

regime jurídico especial das agências reguladoras foi, sem sombra de dúvida, elementar 

para a consolidação dos institutos no direito pátrio. 
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A doutrina nacional produziu muito sobre o tema e, de maneira geral, podemos 

indicar quatro elementos essenciais à caracterização do regime autárquico especial cujos 

efeitos resultaram na autonomia regulatória que investigamos: (i) autonomia estrutural, (ii) 

autonomia administrativa, (iii) autonomia econômico-financeira e (iv) autonomia 

funcional. A fim evitar a repetição de discussões anacrônicas que movimentaram a 

academia no final dos anos 1990, apresentamos a seguir abordagens específicas que 

sintetizam, a nosso ver, os elementos essenciais que gravitam em torno da noção jurídica 

de autonomia regulatória. 

A estabilidade dos dirigentes das agências reguladoras mediante o exercício de uma 

mandato por prazo fixo e a não subordinação da agências ao Governo central 

correspondem à autonomia estrutural
220

, identificada também como independência 

orgânica
221

 ou apenas como elementos característicos que integram a autonomia reforçada 

das autoridades reguladoras
222

. Por outro lado, a possibilidade de as agências reguladoras 

se auto-organizarem mediante instrumentos de gestão como o manejamento de pessoal, a 

criação de unidades organizacionais próprias ou o estabelecimento de procedimentos 

internos é assinada como autonomia administrativa
223

 ou autonomia para organizar seus 

serviços
224

. É um ponto de consenso na doutrina a possibilidade de que as agências 

gozassem de uma autonomia econômico-financeira, visando ao ideal de liberar essas novas 

entidades da dependência de meios materiais mediante a instituição de receitas próprias, as 

taxas regulatórias
225

. Por fim, a doutrina ainda indicou a necessidade de institucionalizar a 

expertise técnica que justificou o insulamento administrativo em razão da contínua 

especialização necessária à regulação de setores tão específicos da economia, quarto 

elemento da autonomia regulatória, autonomia funcional
226

. 

Esses quatro elementos constituem o que denominaremos autonomia formal das 

agências reguladoras (autonomia estrutural, administrativa, econômico-financeira e 
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funcional). Contudo, ao longo do presente trabalho, especialmente no estudo dos casos 

apresentados no Capítulo 2 (infra), desejamos demonstrar que essa autonomia buscada 

quando da criação das entidades reguladoras foi paulatinamente sendo desconstruída ante 

as constantes tensões interinstitucionais que as agências federais vivenciaram em relação 

aos três poderes instituídos. É preciso buscar ferramentas para a construção de uma 

autonomia regulatória material ou fática das agências reguladoras. Antes, porém, é 

preciso apresentar o que vislumbramos como autonomia regulatória material. 

 

1.3.2. Autonomia regulatória material 

Como visto no item 1.2, as agências reguladoras surgem como resultado de uma 

necessidade econômico social de conformação de atividades privadas (atividades 

econômicas stricto sensu e serviços públicos) a uma finalidade pública, seja o atendimento 

universal de um serviço público ou o respeito à padrões internacionais de segurança de 

voo, as agências reguladoras tem a missão de reduzir as falhas de governo e de mercado 

que tornam a economia do mundo real imperfeita.  

O caminho natural seguido contemporaneamente por grande parte dos países – 

entre os quais incluímos o Brasil – foi a aglutinação dessas funções de controle e 

ordenação (v. item 1.1.2) em organizações estatais especializadas e descentralizadas. Ainda 

que tenhamos flertado com o modelo de comissões independentes entre os anos 1920 e 

1930, a adoção do modelo burocrático weberiano, especialmente após a criação do DASP 

(item 1.2.2. supra), culminou nas diversas autarquias que regularam e ainda regulam a vida 

econômica e social brasileira por longos anos. 

Note-se que utilizamos o termo regulação estatal em um sentido deveras mais 

amplo que o de regulação econômica. O conceito originariamente norte-americano de 

regulation compreende todas as matérias disciplinadas de algum modo pelo poder público. 

É o que entre nós denominamos tradicionalmente de regulamentação: há assim inúmeras 

regulamentações estatais sobre previdência social (oriundas do INSS), sobre segurança do 

trabalho (editadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego), critérios de exações tributárias 

(expedidas pela Receita Federal), procedimentos hospitalares (liberadas por hospitais 

públicos), dentre outros exemplos. Assim, convivemos desde muito antes dos anos 1990 

com a regulamentação (a regulation norte-americana).  

A instituição tardia do modelo de agências reguladoras, por exemplo, não impediu 

que o mercado de seguros privados fosse regulado pela Superintendência de Seguros 

Privados (SUSEP) desde 1966, em modelo muitíssimo semelhante ao adotado nos anos 
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1990 para as agências reguladoras
227

. Ao lado da SUSEP, despontam ainda a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) a regular o mercado financeiro brasileiro
228

 e o Conselho 

Administrativo de Defesa da Concorrência (atual Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica) que foi criado em 1962 como órgão diretamente ligado à Presidência da 

República.
229

 

O que muda com o advento das agências reguladoras é a forma de enxergar a 

regulação da atividade econômica pelo Estado. Durante longos anos a economia nacional 

foi fortemente pautada pelos subsídios às empresas estatais sob a égide da proteção à 

segurança nacional e outros vernizes. O movimento de globalização fortemente sentido nos 

anos 1990 evidenciou que comportamentos desse matiz não sobreviveriam à lógica da 

mundialização.
230

  

O contexto econômico nacional dos anos 1980, por outro lado, era péssimo – 

inflação, instabilidade política e monetária, insegurança jurídica e instituições jovens em 

construção. Ainda que possuíssemos alguns exemplos escassos    “órgãos reguladore ”, 

como mencionado, além destes elementos perniciosos, havia outros: o controle direto do 

Estado sobre a regulação da economia poderia subjugar a racionalidade econômica à razão 

política, criando casuísmos vinculados à lógica eleitoral, esta sempre mutável. A 

dependência de investimentos que viabilizassem a redução dos gargalos da infraestrutura 

brasileira pautou a necessidade de mais segurança jurídica para os investimentos nestes 

setores que, em um modelo politicamente centralizado, não atingiria este objetivo
231

. 

Como forma de combater a influência política e tornar possível a criação de uma 

administração pública gerencial, o instituto das agências reguladoras, autarquias dotadas de 

um grau superior de autonomia foi idealizado. O atributo da autonomia das agências, 

portanto, é o principal vetor de modificação do processo de agencificação nacional. A 

forma jurídica dispensada à criação das agências reguladoras não é o caráter mais 

distintivo do modelo, porquanto autarquias já existiam desde os anos 1930
232

. 
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Administração direta do Estado que, entretanto, gozam de liberdade mais lata que os demais órgãos 

administrativos estatais. Entendemos que tal situação não apresenta contornos definidos e fixos capazes de 

propiciar um conceito jurídico independente. A propósito de Departamentos Autônomos vide Themístocles 
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O que nos parece mais relevante e, portanto, objeto desta pesquisa, é o atributo da 

autonomia regulatória material das agências, compreendida como a liberdade de iniciativa 

e de meios, conferida a uma instituição estatal, na busca de soluções jurídico-econômicas 

para a resolução ou redução das falhas de mercado ou de governo que impedem o regular 

funcionamento de determinados setores da economia. 

A autonomia regulatória formal, conforme apresentada no item anterior, como 

decorrência do regime autárquico especial, em tese
233

, forneceria as ferramentas jurídico-

políticas necessárias ao cumprimento da missão regulatória, contudo, não logrou êxito em 

blindar essas instituições das interferências que se desejou evitar desde o início.  

O atributo da autonomia – ainda que sem a adjetivação “        ó   ” que lhe 

dispensamos – é objeto de investigação já há algum tempo, uma vez que a 

compatibilização de organismos autônomos violaria a noção essencial de soberania
234

, 

como poder decorrente da autoridade e da unicidade Estatal
235

, que tem por objeto uma 

missão de satisfação do interesse da nação
236

. Entre os alemães, em 1933, FLEINER já 

destaca a importância da autonomia administrativa como atributo da administração pública 

moderna
237

. 
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O mesmo autor denuncia – muito embora da perspectiva da autonomia 

administrativa concedida às municipalidades alemãs – como muitas vezes o governo 

central pode realizar manobras para reduzir a autonomia administrativa mediante avocação 

de competências e subordinação hierárquica ao governo central
238

. 

Noutro viés, porém sobre a mesma temática, GIANNINI informa a necessidade 

técnico-organizativa de que o Estado institua outros entes púbicos que não se limitem 

apenas a executar tarefas administrativas, mas que exerçam funções de Estado e, nesse 

mister, sejam reconhecidos e gozem de algumas vantagens que lhe permitam executar as 

funções que lhe foram atribuídas sem a interferência direta do Estado.
239

 

O ordenamento jurídico nacional, contudo, não produz as soluções operacionais 

para a implementação da autonomia regulatória material que buscamos nesta pesquisa, 

porque há uma constante disputa por poder no Estado e a delegação de poder às 

instituições incomoda uma série de interesses pouco republicanos. Isso fica evidenciado 

quando se observa a sucessão interminável de ataques à autonomia regulatória das agências 

reguladoras, tal como apresentaremos no capítulo seguinte.  

A autonomia material das agências reguladoras, portanto, não parece adequada à 

lógica analítica de segmentação do conceito em elementos distintos e essenciais a sua 

configuração, porque cada face da autonomia encontra fundamento e respaldo na faceta 

anterior, criando um complexo sistema que funciona muito mal sem todos os seus pilares 

presentes. 

A autonomia política das agências reguladoras, ou seja, a liberdade de iniciativa e 

de opção frente a determinação de objetivos de política pública pelo Governo central é uma 

das faces da autonomia regulatória; mas não é possível defender a liberdade de iniciativa e 

de opção se não houver uma autonomia jurídica que permita às autoridades reguladoras 

exercerem suas competências legalmente previstas livre da ingerência sobre ou da 

avocação de suas atribuições; as quais, por sua vez, não são plenamente alcançáveis se não 

lhes for conferida a autonomia técnico-decisória para fazer as melhores escolhas dentro de 

suas competências regulatórias tão específicas.  

Assim, a autonomia regulatória material ou fática é um conceito jurídico plástico 

que não comporta definições muito rígidas sob pena de torná-la inaplicável, se transposta 

de um cenário para outro. Por exemplo, enquanto a autonomia política pode ter um valor 
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de importância para uma agência reguladora de atividades econômicas stricto sensu, a 

autonomia técnico-decisória pode ter relevância superior para uma agência reguladora de 

serviços públicos.  

A busca incessante pelas classificações à francesa não encontra, na instável lógica 

da economia pós-moderna, o conforto de um conceito com limites objetivos, subjetivos e 

materiais. A noção do atributo da autonomia regulatória material varia em grau e em 

função do ambiente regulado, varia em relação ao sistema que se insere e em decorrência 

das instituições políticas com as quais é posta à prova. 

O que justifica a separação da autonomia regulatória material de sua versão formal 

– decorrente exclusivamente da qualificação do regime autárquico especial – é a 

identificação desta como os meios jurídicos necessários para garantir uma capacidade de 

resposta eficaz para as mais diversas situações que uma entidade reguladora pode enfrentar 

no exercício de suas competências
240

.  

Essa noção mais fluida do atributo da autonomia parece comungar da opinião 

exposta bem mais recentemente por CARPENTER, para quem a autonomia das agências 

reguladoras, embora seja fundamental para a execução da missão regulatória que lhe foi 

confiada, não significa que podem fazer o que mais lhes agrade, sem qualquer atenção aos 

interesses instrumentalizados pelos governantes eleitos, mas se manifesta quando agências 

podem influenciar a agenda e as preferências dos políticos e da sociedade civil organizada 

sobre matérias de sua competência
241

. 

In short, the debates surrounding the future of regulation have become 

linked to a set of wider concerns with the problem-solving capacities of 

the regulatory state – concerns that had emerged in the late 20th century 

across developed and lesser-developed countries. The debates were 

shaped but in awareness of the limitation of traditional regulatory 

approaches, on the one hand, and the realization of the limitations of the 

supposedly high-             “  w”          y approaches on the other 

hand.
242
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No seio da profusão de estudos sobre mecanismos de maximização da eficiência da 

Administração Pública, OSBORNE e GAEBLER afirmam que a reinvenção dos governos 

passa necessariamente pelo desenvolvimento de habilidades suficientes para que agências 

nacionais possam navegar em vez de remar
243

. Em outras palavras, adaptadas aos 

contornos da autonomia regulatória material de nossas agências, seria preciso conferir 

ferramentas que permitissem aos reguladores e à instituição que compõem, as agências 

reguladoras, definirem seus próprios objetivos e tomarem suas próprias decisões, calcadas 

em sua própria autonomia e esfera de ação
244

. A busca de ferramentas que permitam o 

desenvolvimento de habilidades de navegação às agências reguladoras, para que não 

fiquem relegadas à incansável tarefa de remar em direções obscuras, atécnicas ou 

irrazoáveis é objeto do capítulo final desta dissertação. 

Convém, por ora, nos limitarmos a alguns contornos fluidos da autonomia 

regulatória material identificada como um conjunto de habilidades intrinsecamente 

necessárias à capacidade de resolução de problemas que pode se desdobrar em autonomia 

política (liberdade de iniciativa e opção sobre o que fazer), autonomia jurídica (exercício 

exclusivo de determinadas competências regulatórias) e autonomia técnico-decisória 

(liberdade de iniciativa e opção sobre como fazer).  

O próximo capítulo apresenta de que modo as agências reguladoras vêm, há 20 

anos, remando contra a corrente – muitas vezes com bússolas de norte mutável –, e onde a 

manutenção desse modelo desembarcou. A autonomia regulatória material das agências é 

posta em xeque no próximo capítulo. 
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2. AUTONOMIA REGULATÓRIA POSTA EM XEQUE 

 

2.1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

 O presente capítulo pretende analisar diferentes situações concretas em que a 

autonomia regulatória idealizada para as agências reguladoras foi colocada em xeque pela 

atuação de outras instituições no cenário político nacional, evidenciando, a partir dessas 

descrições, problemas jurídico-institucionais à efetiva implementação do instituto. Analisa-

se a autonomia face a cada um dos três poderes instituídos pelo texto constitucional 

(Executivo, Legislativo e Judiciário), bem como face ao controle externo (Tribunal de 

Contas) e aos próprios agentes regulados. Em cada seção são descritos casos concretos em 

que a autonomia regulatória foi mitigada pela atuação de outra instituição diversa da 

agência reguladora legal e institucionalmente competente para agir. Ao final, apresenta-se 

diagnóstico da autonomia regulatória brasileira, de seus problemas concretos e indícios de 

soluções, as quais serão longamente debatidas no capítulo seguinte.  

 

2.2. JOGOS DE PODER: O CASO DO PROTECIONISMO AO ETANOL BRASILEIRO (ANP 

versus CNPE) 

 Formalmente, as agências reguladoras federais pertencem à Administração 

Pública Indireta por terem, em sua maioria, a natureza de autarquias especiais, tal como 

extensamente discutido no capítulo anterior. Embora contraditória, haja vista a comum 

correlação propedêutica
245

 entre Administração Pública e Poder Executivo, é natural a 

conclusão de que as agências reguladoras convivam continuamente com a autoridade da 

qual se desejou afastar no momento de sua criação: o poder político. Não por outro motivo, 

apesar de sua blindagem a interferências externas, na prática, a autonomia dos reguladores 
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em relação à política partidária é recorrentemente atenuada a depender dos interesses 

colocados em jogo. 

 Essa compreensão sobreposta entre Administração Pública e Poder Executivo 

merece alguns aclaramentos breves. A CRFB dedica um capítulo inteiro a debruçar-se 

sobre o Poder Executivo como sendo aquele dirigido, em nível federal, pelo Presidente da 

República com auxílio de seus Ministros de Estado (art. 84 e ss. CRFB). Já a 

Administração Pública compreende objeto maior, toda a máquina pública estatal, 

açambarcados sob a mesma alcunha instituições de todos os três poderes 

constitucionalmente instituídos no exercício de funções administrativas (art. 37 e ss. 

CRFB). Não obstante, a imprecisão subsiste, provavelmente, do costume doutrinário de 

classificação negativa da função executiva do Estado que remonta ao fim do século XIX
246

.  

 Trata-se do critério subjetivo residual de identificação do Direito Administrativo, 

pelo qual o “direito administrativo seria o ramo que disciplina atividades estatais não 

      f            f   õ     p        J     á         L          ”     é   o critério não 

resiste a simples comparações com a realidade, pois que o Direito Administrativo é 

aplicável, por exemplo, a atividades privadas realizadas por entidades públicas ou mesmo 

p   “      p           -                 p        f   õ   pú      ”
247

. 

 Assim, a função executiva definida de forma negativa ou residual, pelo aquilo que 

não é, ao lado do destaque dado às funções desempenhadas pelo Poder Legislativo – de 

fazer as leis – e pelo Judiciário – de dizer o direito no caso concreto, contribuiu fortemente 

para a redução da importância do Poder Executivo em comparação aos demais. Além 

disso, evitando regressões históricas infrutíferas, no berço do Direito Administrativo, 

Administração e Executivo confundiam-se uma vez que o poder de administrar a cidade 

era competência exclusiva do chefe do Executivo, primeiro os reis e depois presidentes e 

primeiros-ministros. E assim, permanece a trajetória de desenvolvimento paralelo entre 

Poder Executivo e Administração Pública. 
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 A desconfiança entre chefe do Poder Executivo e Administração Pública evolui de 

forma inversa no século XX com a criação de autoridades administrativas independentes 

em relação ao Poder Central, na medida em que as interferência e inclinações políticas 

poderiam desviar a atuação do poder de forma tendenciosa e pouco republicana. Não se 

deseja esvaziar a legitimidade democrática de que gozam os governantes eleitos, porque 

nos parece essencial que a Administração Pública esteja à disposição daqueles para a 

execução de seu plano de governo (motivo pelo qual obteve o apoio popular ao cargo).  

 Entretanto, é interessante destacar as lições de CIRNE LIMA, para quem o Poder 

Executivo representa o Estado apenas e tão somente para fins de administração
248

, não lhe 

sendo legítimo, sob o manto protetivo do sufrágio, interferir em todas as engrenagens da 

máquina pública, a qual se desenvolveu de maneira a descentralizar funções e a conferir 

independência a determinados entes para a gestão de negócios e de missões de serviço 

público que conferem ao Estado seu caráter público e impessoal
249

. 

 As agências reguladoras federais, nosso foco de análise neste capítulo, uma vez 

criadas, absorveram inúmeras competências que anteriormente constituíam parcela do 

feixe de competências exclusivas do Poder Executivo, fossem exercíveis diretamente pelo 

Presidente da República, fossem por ministros de Estados ou ainda por órgãos 

administrativos subalternos. Essa nova repartição de competência importa, em nossa visão, 

em subtração de poder em sua acepção mais pura e gramatical: possuir a capacidade de ou 

exercer influência para determinar aspectos da realidade social, política e econômica 

nacional.  

 A captura política e o lobby governamental sempre foram ferramentas utilizadas 

pelo Poder Executivo brasileiro a fim de estabelecer um ambiente de governabilidade 

estável e favorável ao projeto de governo proposto para o período do mandato. Mais 

recentemente, o ápice e o excesso desse comportamento historicamente enraizado na 

política brasileira vêm sendo violentamente exposto por ações investigativas da Polícia 

Federal e do Ministério Público Federal por meio da popularmente conhecida Operação 

Lava-Jato. Esse, porém, não é objeto desta pesquisa, que não pretende questionar as 

implicações penais dessa espécie de conduta, mas apenas as consequências regulatórias de 

determinadas influências políticas exercidas sobre os órgãos reguladores nacionais. 
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 A primeira análise de caso aqui proposta tem por objetivo apresentar abalos que a 

autonomia regulatória da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis – 

ANP vem sofrendo ao longo dos últimos anos por meio do conselho ministerial do setor de 

energia. Ao editar resoluções indicando diretrizes para execução da política regulatória, o 

CNPE – Conselho Nacional de Política Energética – acaba por avocar competências 

privativas dos entres reguladores. O estudo de caso avalia a recente Resolução nº 11/2017 

do CNPE que dispõe sobre diretrizes para a importação de biocombustíveis e o histórico de 

construção da minuta finalmente publicada em maio de 2017.  

 A fim de ilustrar esse estudo de caso é de bom alvitre descrever o cenário 

econômico que subjaz ao setor produtivo de açúcar e álcool. Nos últimos dez anos, a 

implementação, nos Estados Unidos da América, de um programa de governo que visa à 

redução da poluição atmosférica mediante a imposição de padrões para os combustíveis 

fósseis, ao final e ao cabo, aumentou significativamente a demanda norte-americana por 

etanol
250

. Por outro lado, com um preço cada vez menos competitivo com o da gasolina e 

com o fim dos incentivos governamentais decorrentes do antigo programa governamental 

Proálcool, o etanol brasileiro passou a enfrentar dificuldades: a competição internacional 

sobre o mercado do etanol tornou-se mais acirrada e, não raro, janelas de importação 

tornam o etanol importado financeiramente mais atrativo que o brasileiro.  

 É esse o pano de fundo da edição da Resolução CNPE nº 11, de 11 de abril de 

2017. Curta, com dois artigos, ela determina que: 

Art. 1º Os agentes regulados que exercerem a atividade de importação de 

biocombustíveis deverão atender às mesmas obrigações de manutenção 

de estoques mínimos e de comprovação de capacidade para atendimento 

ao mercado exigidas dos produtores de biocombustíveis instalados no 

País.  

Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, deverá ser exigido do 

importador de biocombustíveis manter parcela do volume importado em 

estoque próprio, a cada importação, observadas as mesmas proporções de 

volumes e períodos estabelecidos para os produtores.  

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
251

  

 

 Em resumo, a resolução apresentada desencorajou fortemente a importação de 

biocombustíveis por agentes de mercado que realizam exclusivamente operações de 

comércio exterior e criou obrigação genérica e abstrata de que a importação de 

biocombustíveis apenas será permitida aos agentes econômicos que atenderem aos mesmos 
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 Trata-se Renewable Fuel Standards Program conduzido pela Agência de Proteção Ambiental norte-

americana dentro do escopo do Clean Air Act de 1963 e suas emendas significativas de 1970, 1977 e 1990. 
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 BRASIL. Conselho Nacional de Política Energética. Resolução CNPE nº 11, de 11 de abril de 2007, 

publicada no Diário Oficial da União em 15 de maio de 2015. 
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requisitos essenciais para a produção de biocombustíveis no país, instituindo reserva de 

mercado para importação de etanol exclusiva aos produtores nacionais de etanol.  

 Essa análise busca expor os entraves jurídico-regulatórios de exequibilidade da 

Resolução CNPE nº 11/2017, nos termos de sua exposição de motivos. Inicialmente, 

expõem-se os limites das competências legalmente outorgadas ao CNPE e à ANP, nos 

termos da Lei 9.784/99, com especial enfoque sobre a diferença conceitual entre 

formulação de políticas públicas e regulação normativa stricto sensu; na esteira, indicamos 

os problemas evidenciados quanto à utilizaç             “               ”  q         

fatos e a exposição de motivos indicam que a proposta de norma do conselho setorial é 

            à   pé    “      ”. Além disso, analisam-se os termos da exposição de motivos 

EM Nº 30/2017/MME, essencialmente princípiológica, e duramente criticada pela ausência 

de lastro fático a sustentar a medida normativa que propõe.  

 Preliminarmente, é essencial que seja evidenciado o desenho institucional adotado 

no Brasil como modelo de regulação econômica independente: ao órgão administrativo 

hierarquicamente submetido ao governo central compete a formulação dos objetivos da 

política regulatória setorial, enquanto ao ente administrativo autônomo e técnico compete o 

desenvolvimento de medidas para concreção destas finalidades públicas. O modelo repete-

se na maioria dos setores econômicos regulados desde a década de 1990, quando diversas 

agências e, consequentemente, tantos quantos conselhos setoriais foram criados no plano 

federal.  

 Para o presente caso em estudo, pela divisão tradicional acima, ao CNPE caberia 

apenas a formulação de diretrizes e de objetivos amplos a pautar a atuação regulatória das 

agências do setor de energia, a saber, a ANP e a Agência Nacional de Energia Elétrica. As 

diretrizes e os objetivos escolhidos pelo conselho setorial são instrumentalizadas pela 

edição de resoluções que indicam comandos finalísticos (axiológicos) como decorrência da 

arquitetura institucional de vinculação e coordenação das agências reguladoras autônomas 

em relação ao Poder Executivo e, em especial neste caso, ao Ministério de Minas e 

Energia. As resoluções CNPE, portanto, criam balizas para o controle não hierárquico 

entre MME e ANP, diante de eventual desvio de finalidade por esta última no 

cumprimento de sua missão constitucional como órgão regulador do setor.  

 Estes comandos axiológicos são tradicionalmente identificados pela doutrina 

como políticas públicas setoriais. No caso do CNPE, a identificação da natureza de suas 

deliberações decorre do próprio texto da lei (art. 2º, Lei 9.478/97), que é expresso ao 
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indicar que caberá ao CNPE propor políticas nacionais sobre as matérias que menciona
252

, 

em outras palavras, cabe ao CNPE a formulação de políticas públicas setoriais.  

 Sobre o tema, é importante delinear seus conceitos e limites. 

 FÁBIO KONDER COMPARATO, em análise do conceito de políticas públicas, 

informa que é preciso compreendê-las como um programa de ação, não sendo uma norma, 

tampouco um ato concreto – destoam, portanto, dos elementos da realidade jurídica. Não 

obstante o distanciamento da realidade jurídica, assevera o autor que compreendida com 

um programa de ação, a política pública engloba um conjunto de normas e ações 

direcionadas àquela ação predefinida
253

. 

 De modo semelhante, argumenta MARIA PAULA DALLARI que a noção de política 

pública é mais ampla que um mero planejamento, sendo definida como um processo pelo 

q              “      p           z           j                        p      p         

        pú         p       ”
254

. Mais recentemente, FELIPE DE MELO FONTE, congrega da 

mesma ideia ao propugnar que políticas públicas são o conjunto de atos jurídicos cuja 

finalidade é a “        z             j              p                   ú     ”  p       

ser instrumentalizada ou por atos administrativos ou por normas abstratas
255

. 

 Não obstante críticas acadêmicas sobre a arquitetura institucional entre governo e 

entes reguladores, nossa realidade não escapa ao modelo. Para o setor de energia brasileiro, 

englobados os setores elétricos e de combustíveis (fósseis e alternativos), a Lei do 

Petróleo, Lei 9.478/97, criou o Conselho Nacional de Política Energética, órgão da 

administração direta, responsável pela proposição de políticas nacionais à Presidência da 

República sobre esses setores relevantes: energia elétrica, petróleo, gás natural e 

biocombustíveis. Do outro lado da moeda, à ANEEL e à ANP caberão as funções de dar 

materialidade às diretrizes abstratas indicadas por este conselho setorial. 

 No texto da RCNPE nº 11/2017 é possível identificar que noções sobre política 

pública e sobre a forma de sua execução foram embaralhadas. A exposição de motivos 

apresentada junto com a minuta original e mantida após as alterações que resultaram no 

texto publicado, indica de forma mais ou menos clara que o principal propósito do ato seria 
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 BRASIL. Lei 9.478, de 6 agosto de 1997. Art. 2° Fica criado o Conselho Nacional de Política Energética - 

CNPE, vinculado à Presidência da República e presidido pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, com a 
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Homenagem a Geraldo Ataliba, Vol. 2, Ed. Malheiros, São Paulo, 1997, p. 352-3. 
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DALLARI, Maria Paula. Políticas Públicas e Direito Administrativo. UNB: Brasília a. 34 n. 133 jan./mar. 

1997, p. 07. 
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 FONTE, Felipe de Melo. A legitimidade do Poder Judiciário para o controle de políticas públicas in 

Revista eletrônica de Direito Administrativo Econômico. n.18. mai.jun.jul. Salvador, p.11. 
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  “            p     p                                  ô      q   f        

                p                     ”
256

.  

 A fim de assegurar a aplicação deste princípio constitucional, o CNPE estaria 

protegendo o abastecimento nacional de comb              z       “  p     õ             

     z        f      p         ”              z                                              

vislumbrariam quaisquer incompatibilidades entre sua função institucional de formulação 

de política pública como órgão de governo, para posterior implementação pelo ente 

regulador responsável. Entretanto, a Resolução foi além, ao determinar o meio de execução 

da diretriz e exigir que todos os agentes fornecedores de biocombustíveis realizem a 

manutenção de estoques mínimos e comprovem capacidade de atendimento ao mercado 

nacional (art. 1º, RCNPE nº 11/2017). 

 Diante dos contornos acadêmicos sobre políticas públicas acima delineados pela 

doutrina, dificilmente os comandos da RCNPE nº 11/2017 se adequarão àquelas 

definições. Na realidade, parece clara a criação de um comando normativo restritivo de 

direitos, com a tradicional característica de generalidade e abstração, típicas de lei em 

sentido material.  

 O comando normativo do CNPE, que deveria expor uma diretriz, não se 

assemelha ao conceito de política pública exatamente porque lhe sobra precisão – sua 

aplicação pode ser imediata, independe inclusive de regulamentação pelo ente regulador 

competente. Cabe nesse sentido, questionar de que modo a ANP poderia escolher os 

melhores meios para implementar a vedação que o texto propõe. 

Ex                 ‘                                z   ’ 

(Ermessensreduzierung auf Null): quando circunstâncias normativas e 

fáticas do caso concreto eliminam a possibilidade de escolha entre 

diversas opções, tornando-se juridicamente viável somente uma única 

solução. Todas as demais possibilidades de decisão estariam viciadas, 

sendo a autoridade administrativa obrigada a tomar a decisão que resta 

(atrofia do poder discricionário).
257

 (grifos no original) 

 

 É a hipótese da RCNPE nº 11/2017, que reduz a margem de discricionariedade 

técnica do regulador a zero, ou seja, elimina as opções possíveis à escolha do regulador, 

restando-lhe tão somente a vinculação aos termos da norma. No caso, caberá à ANP tão 

somente executar o comando normativo do CNPE de vedar a importação de etanol por 

outros agentes econômicos, não produtores de etanol. 
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 Dados obtidos mediante cópia do Processo administrativo MME nº 48380.000105/2017-14. 
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 KRELL, Andreas J. Discricionariedade administrativa e conceitos legais indeterminados: limites do 

controle judicial no âmbito dos interesses difusos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p.81. 
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 Vale ainda indicar que o texto atenta contra dois dos pilares conceituais para 

criação de entes reguladores autônomos em relação à administração central, (i) o 

insulamento político partidário e (ii) a expertise técnica.  

 Sobre ambos, o ministro da Suprema Corte Americana, STEPHEN BREYER, 

expoente acadêmico sobre regulação estatal da economia, tece comentários de forma 

simples e exemplificativa. Acerca do insulamento político de entes reguladores, defende 

que reguladores independentes conseguem racionalizar ou justificar determinados 

resultados para casos específicos, com base nas regras, nas práticas e nos procedimentos 

vigentes para aquele sistema de forma integral; exatamente como um médico justifica uma 

dose mais amarga de remédio com base em sua experiência teórica e prática de que, 

mesmo amargo, a dose irá curar o paciente. Já quanto à expertise técnica, expõe que 

normalmente os reguladores são mais aptos a compreender um problema bem o suficiente 

para se comunicar com especialistas nessas áreas e determinar quais medidas podem ser 

efetivamente colocadas em prática
258

. 

 O CNPE, nos termos do Decreto 3.520/2000 que regulamenta sua estrutura e 

funcionamento (art. 2º), é composto por (9) nove ministros de Estado, (1) um representante 

das unidades federadas, (2) dois representantes da sociedade civil, (1) um representante da 

Empresa de Política Energética, e (1) o secretário-executivo do MME. Não há qualquer 

requisito prévio para o exercício da função de Conselheiro, mas tão somente aos dois 

integrantes da sociedade civil. Ao todo, dos 14 assentos previstos na legislação, 70% 

desses são ocupados por integrantes da Administração Direta, longa manus do governo 

central. Justamente por esse motivo, a edição da RCNPE nº 11/2017 carece do insulamento 
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 L                           “2. Expertise. Bureaucracies develop expertise in administration, but also in 

the underlying subject matter.  They normally understand that subject matter at least well enough to 

communicate with substantive experts, to identify the better experts, and to determine which insights of the 

underlying discipline can be transformed into workable administrative practices, and to what extent. A 

unified group charged with developing a system for addressing health risk regulation might bring together 

people familiar with science, risk analysis, economics, and administration – expertise that now is divided 

among different agencies, such as the EPA and OMB. 3. Insulation. A civil service automatically offers a 

degree of insulation or protection both from politics and from public opinion. Of course, tenure rules tend to 

insulate its members, to some extent, from the force of public criticism. More important, administrators of a 

 y                  z     j    fy p                     p                          f      y    ’         p          

and procedures. Just as a doctor justifies a dose of bitter medicine by reference to medical theory and practice 

that indicate it will help the patient, so regulators explain and justify highly unpopular individual decisions, 

such as a decision that means a significant rate increase for the public. They do so through reference to the 

rules and practices of a system that, considered as a whole, helps the public by keeping rates within reason. 

Use of a coherent, well-worked-out system changes the focus of political questions. It becomes more difficult 

   p y      k  “                y    ;       f               y                    p                ?” 

Bureaucratic solutions, if sound and coherent, resting on well-constructed comparisons among different 

substances, offer administrators the promise of a modest increase in independence, through greater insulation 

f    p                 f                     ” in BREYER, S. et al. Administrative Law and Regulatory 

Policy. 6.ed. New York: Aspen Publishers, 2006, p.184. 
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político e, por conseguinte, da imparcialidade que reveste os atos normativos regulatórios 

de legitimidade.  

 Por outro lado, a ausência de estudo técnico ou dados estatísticos que justifiquem 

a exequibilidade da medida proposta (conforme processo administrativo MME nº 

48380.000105/2017-14) evidenciam a ausência de um elemento cotidiano às agências 

reguladoras, mas que não é próprio dos conselhos setoriais ou da administração direta: a 

expertise técnica. Desta feita, a vedação à importação de determinado produto por um rol 

de agentes econômicos, ao alvedrio destes, impõe forte ônus de justificação, que não 

encontra respaldo na EM Nº 30/2017/MME e tampouco nos considerados preambulares da 

RNCPE nº 11/2017. 

 Não fosse suficiente a inadequação da medida proposta às competências 

legalmente outorgadas ao CNPE, o caso parece desenhar um cenário de conflito já 

vivenciado pela ANP no ano de 2016: no curso de processo administrativo que visava a 

alteração da metodologia de cálculo do preço mínimo do petróleo, diante da relevância do 

tema, foi determinado pela ANP, por meio de publicação no DOU de 05/01/2016 a 

realização de audiência pública, agendada para março de 2016. Surpreendentemente, 

passados 15 dias da convocação para audiência pública pela ANP, o CNPE publicou a 

Resolução CNPE nº 01, em 20/01/2016, determinando à agência reguladora que 

mantivesse a sistemática de apuração de preços mínimos do petróleo (Resolução CNPE nº 

01/2016, de 20/01/2016). 

 O Supremo Tribunal Federal foi provocado sobre o assunto e suspendeu 

cautelarmente os efeitos da Resolução CNPE 01/2016, no bojo da Ação Cível Originária nº 

2865, por clara invasão pelo CNPE das competências legalmente outorgadas à ANP pela 

Lei do Petróleo. Abaixo, breve extrato da decisão: 

Destarte, tratando-se de competência explicitamente destinada pelos atos 

normativos que regulam a matéria à ANP, a providência promovida pelo 

CNPE, sobretudo quando o processo administrativo conduzido 

posteriormente suspenso pelo órgão regulador se mostra tecnicamente 

fundamentado, em determinar (termo literalmente utilizado pela 

Resolução nº 01/CNPE de 20/01/2016) à ANP que atue, em 

competência que lhe é própria, conforme qualquer determinação 

externa, aparenta consubstanciar indevida intromissão na autonomia 

e independência funcional da agência reguladora. Nessa linha, como 

acima já destacado, observa-se que a edição deste ato pelo CNPE foi 

adotada expressamente como motivo para a suspensão da realização de 

audiência pública destinada à avaliação da revisão da Portaria ANP nº 

206/2000, em sede do processo administrativo nº 48610.000618/2015/11, 

em trâmite perante a referida agência reguladora. n.g. (STF, ACO 2865 

TA/RJ, Min. Rel. Luiz Fux, em 05/05/2016, DJE 09/05/2016).  
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 Não obstante a reprimenda judicial acima, novamente, o CNPE tentou se adiantar 

ao processo de tomada de decisão da ANP. Isso porque é sabido que dois projetos 

concomitantes de revisão e desburocratização das normas envolvendo a comercialização e 

os estoques de etanol, além das exigências mínimas para autorização para importação e 

exportação de petróleo, derivados e biocombustíveis estão sendo conduzidos pelas Agência 

Nacional do Petróleo, que convidou o mercado para discutir essas matérias previamente 

em setembro de 2016 e em janeiro de 2017, respectivamente
259

.  

 Nesses termos, há fortes indícios de que a RNCPE nº 11/2017 invadiu a 

competência regulatória típica da ANP na medida em que extrapola sua atribuição legal de 

propor políticas nacionais sobre energia, determinadas na forma do art. 2º da Lei 9.784/99, 

e adentra a regulamentação de obrigações específicas dos agentes regulados, competência 

típica de ente regulador. 

 Os comandos da RCNPE nº 11/2017 convergem com o cenário ilustrado na 

introdução deste item sobre as recentes janelas de oportunidade criadas para a importação 

de etanol no Brasil, temida pelos produtores nacionais do produto. Por outro lado, o 

mercado de importação de biodiesel, outro biocombustível não mencionado expressamente 

na RCNPE nº 11/2017, é ativo, embora não tão expressivo quanto o de etanol. 

 Não obstante a realidade, a resolução em exame estende a obrigação do artigo 

primeiro a todos os agentes que importem biocombustíveis, ou seja, importadores de etanol 

e de biodiesel. Entretanto, a exposição de motivos refere-se apenas a “importação de 

etanol [...] oportunista”. Não há, portanto, qualquer evidência de que haveria problemas 

quanto à importação dos demais biocombustíveis a justificar a imposição de obrigações tão 

específicas aos importadores de, por exemplo, biodiesel. 

 Além disso, no mercado a que se destina a norma, os produtores de 

biocombustíveis exercem outras atividades da cadeia de abastecimento nacional como a 

distribuição de combustíveis líquidos e a própria importação de derivados. Assim, o texto 

proposto é mais abrangente do que os motivos determinantes que supostamente justificam 

sua edição: inclui não somente a importação de etanol, mas a de todos os biocombustíveis, 

incluindo-se o biodiesel. 

 A ausência de motivo, ou melhor, a apresentação de motivo inaplicável, 

inexistente ou inverossímil sobre o objeto do ato proposto justifica a aplicação da Teoria 

dos Motivos Determinantes, que torna nulo o ato por ausência de elementos essenciais para 
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a produção de efeitos jurídicos. Parece ser este o caso concreto, em que se justifica o 

aumento de obrigações a um agente econômico (e.g. importador de biodiesel) devido a fato 

relevante de outro mercado (e.g. importação de etanol). Nesse sentido, o Superior Tribunal 

de Justiça já anulou ato normativo do DETRAN/RS cujos motivos evidenciados não eram 

congruentes com a realidade (RMS 29774/RS). 

 No preâmbulo da RCNPE nº11/2017, mencionam-se diversos conceitos jurídicos 

                 f      j    f            : “                        p    ”  “         

segurança e continuidade do abastecimento nacional”  “ x             p        ”  

“                    ô                        ”                                      

que fundamentem a restrição da importação por um único agente econômico.  

 De forma um pouco mais precisa, também se invocou o princípio constitucional 

da igualdade, a ser aplicado em sua plenitude aos agentes regulados que fornecem 

biocombustíveis no país. A pretensa justificativa é evitar a importação realizada de forma 

“oportunista, sem compromisso com a regularidade do abastecimento” visto que os 

agentes que hoje importam etanol não estão obrigados à formação de estoques estratégicos 

segundo a legislação da ANP, o que criaria uma desvantagem competitiva em relação aos 

produtores nacionais de etanol. 

 Entretanto, os agentes que realizam operações de importação não necessariamente 

estão desobrigados à formação de estoques. É o caso de sociedades distribuidoras de 

combustíveis líquidos que, assim como os produtores de etanol, também são obrigadas à 

formação de estoques estratégicos nos termos de norma específica da ANP. Desse modo, 

não se pode afirmar que a importação de etanol per se seja oportunista ou fira de morte o 

princípio da isonomia, como mencionada na Exposição de Motivos EM Nº 30/2017/MME.  

 Tal colocação deixa a norma vulnerável, como tem sido destacado pelo professor 

CARLOS ARI SUNDFELD, que critica a aplicação indiscriminada de princípios, afirmando 

q           “               ‘            ’            pú                     q   

p     p          p     j    f     q   q           ” 
 260

 

 O preâmbulo      N E  º   / 0 7 é     x  p         “            ”: além de 

princípios perdidos, há uma miríade de conceitos jurídicos indeterminados em sequência. 

Elenca-se a necessidade de manter investimento e emprego ante o princípio da 

continuidade da empresa, mas olvida seletivamente dos empregos e dos investimentos que 

operações de importação criam no país; informa sobre potenciais externalidades positivas 
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sem descrevê-las; invoca o princípio da isonomia entre agentes econômicos, sem balizar a 

colocação com maior concretude; e arremata com clássica expressão de forte impacto 

moral “desenvolvimento econômico, social e ambiental”, mas desprovida de mecanismos 

que justifiquem em que grau esse desenvolvimento se dará.  

 O uso de princípios como ferramental jurídico apto a propor um estado ideal de 

coisas é característica marcante da realidade jurídica contemporânea. Todavia, a força 

normativa dos princípios nem sempre se verifica em abstrato, justamente porque deles não 

se extraem comandos objetivos e de fácil correlação com os fatos cotidianos. Sua aplicação 

normalmente dependerá de sério exercício de ponderação entre os muitos princípios que 

envolvem uma situação jurídica concreta, em outras palavras, essas características 

     z   “à q    f           p     p         ‘                      p         ’”
261

. 

Em nosso estudo de caso não há ponderação, mas apenas e tão somente sua indicação 

como pretexto justificador da medida. 

 Não identificamos qualquer justificativa para impedir genericamente a realização 

de operações de importação de etanol, vez que os motivos determinantes apresentados não 

justificam o comando da RCNPE nº 11/2017. Por outro lado, não obstante as potenciais 

consequências jurídicas da ampliação do escopo subjetivo da norma, direcionada ao gênero 

(biocombustíveis) e não à espécie (etanol), breves testes de aplicação em abstrato da norma 

indicam que há forte potencial de extinção de um player no mercado nacional de etanol, as 

sociedades trading.  

 Para serem autorizados pela ANP, os produtores de etanol precisam comprovar 

que possuem minimamente tanques compatíveis com sua produção. Imputar essa 

obrigação às sociedades trading, cuja atividade compreende tão somente a intermediação 

para aquisição de determinada mercadoria por outrem, sem a efetiva movimentação física 

desta mercadoria em seus estabelecimentos, contraria a própria lógica econômica destes 

agentes, reduzindo a atratividade econômica desta atividade e consequentemente excluindo 

um tipo de agente do mercado. 

 A lógica econômica dos mercados pressupõe que a competição e os níveis de 

eficiência alocativa de recursos definam quais agentes permanecem no mercado. A criação 

de artificialidades normativas, como a reserva legal de mercado que se propõe, não 

contribui para o desenvolvimento de mercados mais eficientes. Pelo contrário! A história 

econômica mostra que atitudes semelhantes tem o potencial de manter agentes ineficientes 
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no mercado, consequentemente transferindo aos consumidores os custos de manutenção 

dessa ineficiência
262

. 

 Promover a livre concorrência é um dos objetivos legais da política nacional para 

o aproveitamento racional das fontes de energia (art. 1º, IX da Lei 9.478/97). Contudo, ao 

restringir a importação a um único agente econômico, a Resolução do CNPE caminha em 

direção oposta a este objetivo, favorecendo apenas a concentração do poder econômico em 

um único grupo de agentes, os produtores nacionais de etanol. 

 Demais disso, a medida afronta princípios constitucionais expressos, quais sejam 

a livre concorrência e a livre iniciativa (art. 170, IV e art. 1º, IV, da CRFB), porque exclui 

agentes que atendem aos requisitos técnicos e regulatórios para realizar importação de 

produtos com qualidade e preços adequados (p.ex. importadores/tradings, distribuidores e 

outros). Restrições desse tipo podem reduzir a concorrência, elevar o custo médio do 

etanol anidro e, consequentemente, dado que sua mistura à gasolina é obrigatória, os 

preços médios de gasolina C (gasolina comum) ao consumidor. 

 A RCNPE nº 11/2017 apresenta diversos problemas: conceituais, jurídicos e 

práticos. O objetivo parece claro – garantir uma fatia de mercado a determinado rol de 

agentes econômicos nacionais, em detrimento da livre concorrência internacional. A 

medida protecionista tenta se revestir de legitimidade ante a invocação de princípios que à 

primeira leitura parecem defensáveis, mas peca pela ausência de aplicabilidade real de 

cada um dos mandados de otimização que indica. Por outro lado, ao invadir a competência 

de autarquia federal em regime especial, o CNPE cai no mesmo erro já cometido no 

passado de tentar se adiantar às regulações da ANP. A resolução é incisiva. A defesa da 

autonomia regulatória da ANP também deverá ser. 

 

2.3. REMÉDIO AMARGO: O CASO DA FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA (ANVISA 

VERSUS CONGRESSO NACIONAL) 

 No final do ano de 2015, ganhou forte repercussão social a existência de uma 

suposta pílula milagrosa no combate ao câncer: a fosfoetanolamina sintética
263

. Desde os 

anos 1990, a substância fosfoetanolamina
264

 era objeto de estudo de um professor de 

química aposentado da Universidade de São Paulo, cujos testes preliminares em ratos com 
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câncer apresentaram resultados positivos no combate às células doentes
265

. Sem a anuência 

da Universidade, o pesquisador acondicionou a substância sintetizada em laboratório em 

pílulas, e passou a distribuí-las a pacientes diagnosticados com neoplasia maligna.  

 Ao tomar conhecimento do fato, o Instituto de Química de São Carlos, integrante 

da Universidade de São Paulo, editou a Portaria IQSC 1389/2014
266

 determinando que a 

distribuição de qualquer medicamento nas dependências da USP somente seria permitida 

após a apresentação, à diretoria do instituto, das devidas licenças e registros expedidos 

pelos órgãos competentes. Tarde demais: os supostos benefícios da substância milagrosa já 

tinham sido informalmente divulgados para a população e a distribuição do 

“           ”       -se objeto litigioso no Tribunal de Justiça de São Paulo - TJSP. 

 Tradicionalmente, a aprovação de fármacos no Brasil depende da chancela estatal 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que afere, com base em 

protocolos internacionais, o atendimento a critérios mínimos de segurança, qualidade e 

eficácia. O procedimento padrão de verificação destes critérios é dividido em duas fases: 

uma pré-clínica, em que são realizados testes e simulações da eficácia do fármaco em 

células ou em animais, e uma fase clínica, em que eventualmente há a pesquisa de 

segurança e eficácia do fármaco em seres humanos. Apenas superados os teste pré-clínicos 

e clínicos é que o medicamento pode receber o registro sanitário da ANVISA e, 

finalmente, ser distribuído. 

 Mais de 13 mil ações judiciais foram propostas pleiteando o fornecimento da 

substância independentemente da realização destes testes necessários
267

. Em pesquisa 

realizada no portal eletrônico do Poder Judiciário paulista, a busca pelo termo 

“f  f            ”                ó        p           M        0 5       0 6          

1608 resultados
268

. De maneira geral, é possível identificar um padrão nas demandas 

propostas: diante de uma enfermidade incurável, diante do sofrimento do paciente em 

tratamento, considerando a insuficiência das técnicas terapêuticas disponíveis, a invocação 
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genérica do direito constitucional à saúde previsto no art. 196
269

 da CRFB prevaleceria 

sobre qualquer outra consideração. A micro justiça se fazia caso a caso, 

independentemente das consequências financeiras para o Estado ou das possíveis 

adversidades que a administração da substância poderia causar em pacientes doentes. Do 

universo encontrado
270

, foram analisadas oito apelações dirigidas ao Tribunal de Justiça: 

em apenas um caso
271

 a sentença recorrida não concedia ao paciente enfermo o direito de 

receber do estado paulista as pílulas de fosfoetanolamina, independentemente de registro 

na ANVISA ou de estudos científicos preliminares. Em verdade, essa única sentença 

divergente julgara o processo extinto sem resolução do mérito por inaplicabilidade da via 

eleita (mandado de segurança) uma vez necessária dilação probatória. Por todos os demais 

casos, que concederam o acesso à substancia em 1º grau de jurisdição, vejamos: 

 
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. SUBSTÂNCIA NOVA, DE 

USO EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA 

ANVISA. Fosfoetanolamina Sintética. Autor acometido de câncer no reto. 

Preliminar de ilegitimidade passiva da Universidade de São Paulo e da 

Fazenda do Estado de São Paulo. Inocorrência. Parte legítima é aquela em 

face de quem se pede a prestação da tutela jurisdicional. O Estado possui 

legitimidade em relação ao objeto litigioso. Cerceamento de defesa. 

Desnecessidade de produção de prova pericial, diante da documentação 

juntada aos autos. Atestada, por médico, a evolução do quadro clínico do 

paciente. Preliminares rejeitadas. Mérito. Autor que já vinha utilizando a 

substância, com melhoras, quando suspenso o fornecimento. A ausência 

de registro na Anvisa mostra-se irrelevante, diante da gravidade do 

caso e da inviolabilidade do direito à vida. Aplicação do art. 24 da Lei nº 

6.360/76. Inteligência, ainda, do art. 1º, III, e 196, ambos da Constituição 

Federal. Substância a ser disponibilizado ao autor na quantidade 

suficiente para o tratamento. Matéria preliminar rejeitada e recursos não 

providos
272

. (nossos grifos) 

 

Considerando ainda o período pesquisado, fato relevante para estudo desse caso 

envolvendo a fosfoetanolamina sintética foi o pedido de suspensão de tutela antecipada 

pleiteada pela Universidade de São Paulo, em ação representativa das diversas ordens 
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judiciais que a obrigavam fornecer a substância fosfoetanolamina sintética. Nos termos do 

art. 4º da Lei 8.437/1992
273

, o presidente do TJSP, em 18/09/2015, suspendeu liminar 

conforme ementa abaixo. 

PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA EM AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO, QUE DETERMINOU 

O FORNECIMENTO IMEDIATO DE SUBSTÂNCIA NÃO 

INSCRITA COMO MEDICAMENTO - RISCO DE DANO GRAVE 

À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS DEMONSTRADO - 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO EM 

TERRITÓRIO NACIONAL - PLAUSIBILIDADE DAS RAZÕES 

INVOCADAS - PEDIDO DEFERIDO. Vistos, etc. A 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP, autarquia estadual de 

regime especial, requer a suspensão da execução da tutela antecipada 

concedida nos autos da ação de procedimento ordinário nº 1008889-

52.2015.8.26.0566, sob a alegação de risco de grave lesão de difícil 

reparação. É uma síntese do necessário. [...] Na hipótese em apreço, 

foi concedida tutela de urgência determinando que a Universidade de 

São Paulo forneça ao interessado, no prazo de cinco dias, a substância 

FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA em quantidade suficiente para 

garantir o seu tratamento, que deverá ser indicada pelo Instituto de 

Química, responsável pela pesquisa com a substância, e, em 

consequência, determinando também a suspensão da Portaria IQSC 

1389/2014, editada pelo Diretor do Instituto de Química, sob pena de 

incidência de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

No entanto, informa a Autarquia Estadual que a substância 

especificada na decisão não faz parte dos medicamentos 

comercializados no Brasil e tampouco tem registro na ANVISA. A 

bem da verdade, a substância pedida não é um medicamento, é parte 

de um experimento em curso ainda não testado em humanos, tanto 

assim que, como não se trata de medicamento, não há receituário 

médico. Para o uso em seres humanos, não se sabe sequer que tenha 

sido iniciado um pedido administrativo perante a ANVISA. Ademais, 

a Agência Nacional de Vigilância Sanitária é competente para 

promover a proteção da saúde da população, havendo, inclusive, 
expressa previsão legal vedando o fornecimento de medicamentos não 

registrados (artigo 19-T da lei nº 8.080/90). No caso em análise, nem 

mesmo se poderia argumentar que a proteção à saúde prepondera 

sobre o registro formal do medicamento, porque não há nenhuma 

prova de que, em humanos, a substância reclamada, que não é um 

remédio, produza algum efeito no combate a doenças. Portanto, 

presentes os requisitos legais, o deferimento da suspensão é medida de 

prudência. Pelo exposto, suspendo os efeitos da tutela antecipada. 

Comunique-se o Juízo a quo por fax. Quanto ao pedido de extensão da 

suspensão para outras liminares com objeto idêntico, dar-se-á 

mediante comprovação da concessão das mesmas, com encarte de 

cópias das referidas decisões, pela Universidade de São Paulo. 

 

Diante da gravidade dos fatos envolvendo a concessão ou não da substância à 

paciente em estado terminal e uma vez suspensa a tutela antecipada pelo TJSP, o Supremo 
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Tribunal Federal foi questionado sobre a matéria mediante Petição Avulsa nº 5828, cuja 

decisão in limine, exarada pelo min. EDSON FACHIN, em 09/10/2015, repristinou os efeitos 

da decisão de primeira instância, liberando, no caso concreto, o acesso ao medicamento 

não registrado. 

Neste juízo cautelar que se faz da matéria, a presença de repercussão       

(     500)   p      p              j        à                p    

recorrente, a recomendar, por ora, a concessão da medida cautelar, para 

suspender decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, em sede de Suspensão de Tutela Antecipada 

2194962-67.2015.8.26.0000. 

 

A repercussão da celeuma jurídica em torno do fornecimento da substância a 

pacientes em grave estado de saúde ganhou eco inclusive no meio científico internacional. 

O editorial da Revista Nature, em novembro de 2015, lamentou a decisão da suprema corte 

brasileira e destacou que a esperança na fosfoetanolamina dependia de mais pesquisas e 

que a distribuição do fármaco deveria aguardar um melhor entendimento sobre o potencial 

da substância
274

. 

A decisão monocrática do Supremo Tribunal Federal teve o condão de elevar uma 

discussão, até então regional
275

, a nível nacional. Em paralelo aos entraves judiciais e 

atenta aos debates sociais, a Câmara dos Deputados propôs o Projeto de Lei nº 3.554/2015, 

com rito de tramitação de urgência, o qual propunha a liberação temporária do uso da 

substância – até o término das pesquisas científicas e regulamentares –  por pacientes 

terminais. Dada a relevância do assunto, em 29/10/2015, audiência pública foi realizada 

pelo Senado Federal para debater o assunto com a sociedade civil. Dentre os palestrantes 

convidados figurava o próprio professor de química da USP (quem deu início à 

distribuição irregular da substância à pacientes enfermos), pesquisadores da Universidade 

de São Paulo, bem como o Diretor-Presidente da ANVISA e um representante do Instituto 

Nacional do Câncer (INCA)
276

. 

O debate, por toda a sensibilidade envolvida na matéria, foi fortemente marcado 

por testemunhos cativantes de pacientes em tratamento terminal diagnosticados com 

carcinomas de diversos tipos. Por outro lado, os pesquisadores convidados, em sua 
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maioria, foram orientados durante suas investigações científicas pelo próprio professor de 

química que deu início à discussão. O uso de recursos emocionais foi levado às últimas 

consequências quando um pesquisador palestrante pediu para exibir imagens em vídeo de 

uma menina que tenta saltar, mas, devido a um câncer em seu olho, não conseguia mais se 

equilibrar.
277

  

Em contraste, as manifestações da ANVISA e do INCA, alinhando-se aos 

procedimentos internacionalmente reconhecidos como essenciais à aprovação de novos 

medicamentos e drogas, resguardaram a dúvida científica a respeito da eficácia de 

utilização da fosfoetanolamina sintética e, por isso, foram alvo de manifestações 

discordantes da plateia presente na Audiência Pública.
278

  

Nestes termos, o projeto de lei proposto seguiu a tramitação em regime de 

urgência. Na Câmara dos Deputados, foram três os pareceres favoráveis ao projeto 

exarados por comissões temáticas designadas: o parecer da Comissão de Seguridade Social 

e Família, votando pela aprovação do projeto, identificou que a finalidade da concessão 

prévia de licença e registro de medicamentos perante a ANVISA teria por finalidade 

precípua proteger a saúde dos cidadãos e que essa medida, no caso concreto, obstaria 

justamente a proteção à saúde de determinados pacientes diagnosticados com câncer, 

especialmente considerando-se a baixa toxicidade da substância
279

. A despeito das 

informações técnicas sobre a toxicidade da fosfoetanolamina, não foram juntados ao 

parecer estudos técnicos sobre o assunto. O parecer da Comissão de Finanças e Tributação 

votou “pela adequação financeira do projeto”
280

, cujo inteiro teor ocupa menos de meia 

lauda. Por fim, o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, teve posicionamento 

favorável, conforme íntegra a seguir: 

 

   E E   O  EL  O    EL   OM    O  E 

 ON        O E J       E  E       N  , AO PROJETO 

DE LEI No 3.454, DE 2015, E AOS APENSADOS.  

O    [ E     O  E E  L] -                 é             p     

fazer parte da história desse Projeto de Lei. 
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O nosso pare    é p                       , pela juridicidade e pela 

boa técnica legislativa desse Projeto e dos apensados.
281

  

 

As discussões no Senado Federal seguiram caminho semelhante. Os pareceres
282

 

          õ    f     à    é     “                                                
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medida de proteção à vida e que as manifestações realizadas na Audiência Pública 

evidenciaram o potencial de cura da fosfoetanolamina sintética e a necessidade de que o 

poder público não criasse empecilhos ao acesso à substância por pacientes portadores de 

neoplasia maligna em estágio avançado.  Nesse sentido, o projeto de lei estaria apenas 

legitimando o uso compassivo da substância, nos termos da Resolução de Diretoria 

Colegiada da ANVISA nº 38, de 12/08/2013
283

. 

Em 14/04/2016, foi finalmente publicada a Lei 13.269/2016, sancionada sem 

vetos pela Presidência da República, cujos termos são categóricos ao autorizar o uso da 

substância fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia 

maligna
284

 e a permitir a produção, manufatura, importação, distribuição, prescrição, 

dispensação, posse ou uso da substância, independentemente de registro sanitário, em 

caráter excepcional, enquanto estiverem em curso estudos clínicos acerca dessa 

substância
285

. 
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Deputados foi interrompida dois dias depois da sanção presidencial, com a proposição de 

Ação Direta de Inconstitucionalidade pela Associação Médica do Brasil (AMB), autuada 

no Supremo Tribunal Federal sob o nº 5501 (ADI 5501) em face da Lei 13.269/2016. 
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juridicidade e técnica legislativa deste e dos apensados. Informações disponíveis em: www.camara.leg.br. 

Acesso em 23 jun. 2017. 
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 SENADO FEDERAL. Pareceres nos. 224 e 225, de 2016. Informações disponíveis em 

www.senado.leg.br. Acesso em 27 jun. 2017. 
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 Nos termos do ato normativo da ANVISA, uso compassivo é compreendido como a disponibilização de 
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expandido ou de pesquisa clínica, ainda sem registro na Anvisa, que esteja em processo de desenvolvimento 

clínico, destinado a pacientes portadores de doenças debilitantes graves e/ou que ameacem a vida e sem 

alternativa terapêutica satisfatória com produtos registrados no país (art. 2º, X). 
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BRASIL. Lei 13.269, de 13 de abril de 2016. Art. 1º Esta Lei autoriza o uso da substância 

fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna. 
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 BRASIL. Lei 13.269, de 13 de abril de 2016. Art. 4º Ficam permitidos a produção, manufatura, 
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Em sua exordial, a AMB informa à corte constitucional que a fosfoetanolamina 

sintética, embora tenha obtido breve sucesso com testes realizados em camundongos, 

nunca passou pela fase de testes clínicos, realizados em seres humanos, de modo que 

cientificamente não poderia ser considerada um remédio, tudo isso, nos termos da Lei 

6.360/1976 que informa o procedimento necessário para o registro de drogas, 

medicamentos e insumos farmacêuticos
286-287

. Na esteira, os proponentes indicam como 

parâmetro de constitucionalidade o próprio direito à saúde, conforme descrito pelo texto 

constitucional em seus arts. 6º e 196
288

. 

Intimado pelo Supremo a prestar informações, o Congresso Nacional, por meio de 

dos órgãos jurídicos próprios de cada casa legislativa, menciona publicações acadêmicas 

internacionais, nacionais, além de um projeto de pesquisa financiado pelo CAPES a 

evidenciar o êxito da utilização da substância no combate às células cancerígenas
289

.  

Recebidas as informações, o relator, min. MARCO AURÉLIO, submeteu a medida 

cautelar pleiteada pela AMB ao crivo do plenário, forte no art. 10 da Lei 9.868, de 10 de 

novembro de 1999. Abaixo, breve excerto de seu voto, pelo deferimento da medida de 

urgência. 

Vislumbro, na publicação do diploma combatido, ofensa ao postulado 

da separação de Poderes.                           E          

incluídos todos os respectivos Poderes, do dever de zelar pela saúde da 

população. No entanto, considerada a descentralização técnica necessária 
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 BRASIL. Lei 6.360, de 23 de setembro de 1976. Art. 16. O registro de drogas, medicamentos, insumos 

farmacêuticos e correlatos, dadas as suas características sanitárias, medicamentosas ou profiláticas, curativas, 

paliativas, ou mesmo para fins de diagnóstico, fica sujeito, além do atendimento das exigências próprias, 

aos seguintes requisitos específicos: I - que o produto obedeça ao disposto no artigo 5º, e seus parágrafos. II 

- que o produto, através de comprovação científica e de análise, seja reconhecido como seguro e eficaz para o 
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tratando-se de produto novo, que sejam oferecidas amplas informações sobre a sua composição e o seu uso, 

para avaliação de sua natureza e determinação do grau de segurança e eficácia necessários; IV - apresentação, 

quando solicitada, de amostra para análises e experiências que sejam julgadas necessárias pelos órgãos 

competentes do Ministério da Saúde; V - quando houver substância nova na composição do medicamento, 

entrega de amostra acompanhada dos dados químicos e físico-químicos que a identifiquem; VI - quando se 

trate de droga ou medicamento cuja elaboração necessite de aparelhagem técnica e específica, prova de que o 

estabelecimento se acha devidamente equipado e mantém pessoal habilitado ao seu manuseio ou contrato 

com terceiros para essa finalidade. [...] Art. 17. O registro dos produtos de que trata este Título será negado 

sempre que não atendidas as condições, as exigências e os procedimentos para tal fim previstos em lei, 

regulamento ou instrução do órgão competente. 
287

 O art. 5º da Lei 6.360/1976 refere-se aos direitos do consumidor quanto à informação apropriada sobre 

qualquer tipo de mercadoria, nesse caso, inclusive medicamentos, os quais não poderão “ter nomes, 

designações, rótulos ou embalagens que [o] induzam a erro”. 
288

 BRASIL. CRFB. Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. [...]Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
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 Conforme documentos acostados eletronicamente aos autos eletrônicos e públicos da ADI 5501. 

Disponível em www.stf.jus.br. Acesso em 23. Jun. 2017. 

http://www.stf.jus.br/
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para a fiscalização de atividades sensíveis, foi criada, nos termos do artigo 

37, inciso XIX, do Diploma Maior, a Agê                            

          –                       , enquanto autarquia vinculada 

ao Ministério da Saúde, autorizar a distribuição de substancias 

químicas, segundo protocolos cientificamente validados.  

O                           f          à p p       é  f      , tendo 

em conta a imprescindibilidade de aparato técnico especializado, por 

agência reguladora supervisionada pelo Poder Executivo. A atividade 

fiscalizatória – artigo 174 da Constituição Fede    –  á-se mediante atos 

administrativos concretos de liberação das substancias, devidamente 

precedidos dos estudos técnicos – científicos e experimentais. Ao 

Congresso Nacional não cabe viabilizar, por ato abstrato e genérico, a 

distribuição de qualquer medicamento.  

Essa visão não resulta no apequenamento do Poder Legislativo. A Carta 

Federal reservou aos parlamentares instrumentos adequados para a 

averiguação do correto funcionamento das instituições pátrias, como a 

convocação de autoridades para prestar esclarecimentos e a instauração de 

comissão parlamentar de inquérito, previstas no artigo 58, § 2º, inciso III, 

e §3º, da Lei Fundamental. Surge imprópria, porém, a substituição do 

crivo técnico de agência vinculada ao Poder Executivo.
290

 

 

O min. EDSON FACHIN, que já funcionara em outro processo sobre a 

fosfoetanolamina sintética conforme comentários acima, abriu divergência, ressaltando que 

as regras previstas na Lei 6.360/1976 e as resoluções da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA, constituiriam verdadeiras conquistas para a proteção do direito à 

saúde, mas que, não obstante, inclusive à luz do art. 200, da CRFB, a própria competência 

da ANVISA não seria privativa, de modo que a concretização do direito à saúde – 

plasmada na necessidade de procedimentos mínimos para registro de novo medicamento – 

poderia ser realizada pelo Poder Legislativo, em casos específicos.  

Argumenta o voto dissidente que, a própria ANVISA, por meio da Resolução de 

Diretoria Colegiada nº 38, de 12 de agosto de 2013, permitiu a utilização de substâncias 

sem registro por pacientes em condições crônicas ou terminais
291

, com mais legitimidade 

poderia fazê-lo o Congresso Nacional. As regras de registro de medicamentos cedem em 
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STF. ADI 5501. Em outro excerto do voto do min. Relator, verifica-se: “ ob a  ptica do perigo da 

demora, as balizas estabelecidas neste voto – notadamente a aus ncia de registro do medicamento – 

salientam os graves riscos advindos da efic cia da lei impugnada, cuja repercussão imediata no plano f tico 

  a distribuição de subst ncia qu mica   população, sem a pr via submissão a testes conclusivos em seres 

humanos. 

É no m nimo temer ria – e potencialmente danosa – a liberação gen rica do medicamento sem a realização 

dos estudos cl nicos correspondentes, em razão da aus ncia, at  o momento, de elementos t cnicos assertivos 

da viabilidade da subst ncia para o bem-estar do organismo humano.  alta aos olhos, portanto, a presença 

dos requisitos para o implemento da medida acauteladora.” 
291
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prol das circunstâncias específicas da enfermidade de pacientes em estágio terminal
292

. 

Assim, considerando que o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes terminais 

estaria abraçada pela discricionariedade epistêmica do Poder Legislativo
293

, o min. EDSON 

FACHIN votou por conceder apenas parcialmente a medida cautelar, a fim de dar 

interpretação conforme ao art. 2º da lei questionada, para limitar o acesso apenas à 

pacientes em condições terminais, tal como já descrito na RDC ANVISA nº 38/2013. 

Não obstante o posicionamento favorável à liberação do fornecimento compassivo 

da substância, cujo voto do Min. EDSON FACHIN foi seguido pelos ministros ROSA WEBER, 

DIAS TOFFOLI e GILMAR MENDES, o Supremo Tribunal chegou ao acórdão
294

 pelo 

deferimento da liminar para suspender a eficácia da Lei 13.269/2016, cujo excerto do voto-

vista do Min. ROBERTO BARROSO sumariza a contenda. 

   é       é            q                             à         

   p   á        x                                       x    ó     

   f                  â       p   f                         á    

                  à      z          á                                  á   . 

E, no presente caso, foi justamente isso que ocorreu com a Lei no 

13.269/ 0 6          z                     f  f                    

p           p     p        p                                          

             . (Voto-vista Min. Roberto Barroso em Medida Cautelar na 

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.501. Plenário em 19.05.2016. 

DJ-e n. 109, de 27/05/2016) 

 

O presente estudo de caso tem algumas características interessantes: a fagulha que 

deu início ao acalorado debate institucional adveio de pessoas comuns, que se socorreram 

do Poder Judiciário para verem atendida uma necessidade essencial. Sensibilizado pela 

questão, o Poder Legislativo deu uma resposta muitíssimo rápida que foi contra-atacada 

pela sociedade civil com o beneplácito da corte constitucional do país. Entretanto, o ator 

                                                 
292

 O min. EDSON FACHIN lançou mão a dois emblemáticos casos julgados pela Suprema Corte dos EUA, 

quais sejam, USA vs. Rutherford (1979) e Abigail Alliance for Better Access to Develompmental Drugs vs. 

von Eschenbach (2008). Em ambos os casos a matéria de fundo envolvia a liberação de substancias ainda em 

estágios anteriores àqueles normalmente autorizados pelo FDA (United States Food and Drugs 

Administration). No primeiro houve julgamento do mérito da questão determinando, contrario sensu do 

 xp     p                           550   q      p        p                p             p  q   “        

histórico legislativo sugere que o Congresso [Norte-Americano] teve a intenção de proteger apenas pessoas 

  f                    á    ”  Já                      p                              p  q        q         

não lograram êxito em comprovar que havia um direito fundamental fortemente enraizado na história e 

tradição americanas de acesso a drogas experimentais por pacientes terminais. Dois juízes da Suprema Corte 

americana (Justice Rogers and Chief Justice Ginsburg) dissentiram dos demais afirmando, em resumo, que a 

posição majoritária adotada pela corte era incongruente com as recentes decisões que, sob o fundamento da 

cláusula do devido processo legal, consideram direitos fundamentais protegidos pela Constituição Americana 

“            p óp       p        q                   j                  é                   f    [   ]      

o direito de tentar salvar a vida de alguém é ignorado a despeito de estar literalmente ancorado no direito à 

    ”  
293

 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2014. p. 612 e ss. 
294

 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.501. 

Plenário em 19.05.2016. DJ-e n. 109, de 27/05/2016. 
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institucionalmente competente para decidir sobre a produção, comercialização e 

                “p          â    ” – a ANVISA – quedou incrivelmente inerte diante dos 

fatos e apenas foi ouvida em uma oportunidade, não vinculante, a saber, a Audiência 

Pública realizada, em outubro de 2015, pelo Congresso Nacional. 

Por ter sido submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal, o caso da 

fosfoetanolamina sintética vem sendo utilizado como um paradigma positivo em prol da 

autonomia das agências reguladoras, especificamente, de seu poder normativo técnico
295

. 

A invocação pelo ministro relator do princípio da separação dos poderes para justificar a 

intromissão indevida, pelo Legislativo, em matérias de apreciação exclusiva do Poder 

Executivo e, na esteira, pelas agências reguladoras legalmente instituídas de missões 

específicas, vai ao encontro das mais modernas teorias sobre regulação econômica 

independente. 

BRUCE ACKERMAN, professor na Universidade de Yale, leciona há alguns anos 

sobre a necessidade de se revisitar o princípio da separação dos poderes, na medida em que 

a clássica tripartição idealizada por MONSTESQUIEU
296

 não mais atende à dinâmica 

sociopolítica do direito norte americano.
297

 Embora a análise feita nos anos 2000 pelo 

professor sterling de Yale tenha um enfoque mais político e adaptado à história 

constitucional de seu país, algumas lições são transplantáveis à nossa realidade, 

  p   f                                 p  q    “            q      p             

tentaram editar normas [regulatórias] específicas, os resultados foram algumas vezes 

                       p          ”
298

. 

A criação das agências reguladoras, como amplamente difundido na doutrina, tem 

como um de seus principais fundamentos a necessidade de especialização da burocracia 

administrativa a fim de responder adequadamente aos anseios sociais de um Estado em 

transformação
299

. Elemento legitimador essencial da atividade regulatória, a expertise é 
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 DEFANTI, Francisco. Reserva de Regulação da Administração Pública. in Revista de Direito Público da 

Economia - RDPE. Belo Horizonte, ano 15, n.57, jan./mar. 2017. p. 143-169. 
296

 ACKERMAN, Bruce. Adeus, Montesquieu. in RDA – Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 

v. 265, p. 13-23, jan./abr. 2014. 
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 ACKERMAN, Bruce. The New Separation of Powers. in Harvard Law Review. vol. 113. Jan. 2000. 

p.693-695. 
298
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                              y        p         ”  E                : “   f     q      p             

tentaram tomar decisões específicas sobre o meio ambiente, os resultados foram notoriamente 

contraproducentes. Crítica de matiz convergente, mais antiga, porém em CAVALCANTI, Themístocles. O 

princípio da separação dos poderes. in _____. Cinco estudos. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 

1955. 
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 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Agências reguladoras independentes: fundamentos e seus 

regime jurídico.       H   z    :  ó      009  p   8       “É   p                        ó    q               
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salvaguarda da autonomia das entidades reguladoras, por meio da qual suas decisões, 

lastreadas na discricionariedade técnica que lhes é outorgada por lei, ficam infensas ao 

questionamento político de suas razões
300

. 

Vale ainda indicar que a doutrina também reconhece na expertise técnica um dos 

pilares conceituais para criação de entes reguladores autônomos em relação à 

administração central, expondo que normalmente os reguladores são mais aptos a 

compreender um problema bem o suficiente para se comunicar com especialistas nessas 

áreas e determinar quais medidas podem ser efetivamente colocadas em prática
301

. 

No caso da ANVISA, criada pela Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999
302

, a agência 

tem o especial propósito de executar a política nacional de vigilância sanitária, que 

          j              “p             ú      p p        p         é                

sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância 

     á   ”                     p      z      é                  é               p    

ANVISA é evidenciada, inclusive, pelo comando do art. 36, conforme redação original, 

sobre a possibilidade de contratação temporária e excepcional de profissionais com 

“   ó      p         é               f       p  f        ”  

Seu processo decisório, ressalte-se, muito recentemente foi alterado, inclusive, 

para expressamente indicar que o poder normativo da ANVISA exige a exposição das 

justificativas técnicas que ensejaram a edição de qualquer norma (art. 15, II, Lei 

9782/1999
303

) exarada por sua Diretoria Colegiada. 

É no mínimo curioso notar que as exigências impostas pelo próprio legislador à 

edição de normas sobre saúde e segurança no uso de medicamentos sejam tão restritivas e 

                                                                                                                                                    
seja detentor de profundo conhecimento sobre o setor regulado e que, portanto, sua atuação seja focada na 

sua área de especialidade. Nesse sentido, a especialidade se presta não apenas a garantir maior eficiência 

regulatória, como também se põe como um instrumento para reduzir a assimetria informacional (entendida 

como o déficit existente entre o patamar de informações que o regulado possui sobre a atividade em relação 

ao arcabouço de informações acervadas pelo regulador). A especialidade, portanto, relaciona-se diretamente 

com a legitimação  é                           ”  
300

 JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 

2002. p.534. 
301

 BREYER, S. et al. Administrative Law and Regulatory Policy. 6.ed. New York: Aspen Publishers, 2006, 

p.184. Entre nós, vide GUERRA, Sérgio. Agências reguladoras: da organização administrativa piramidal à 

governança em rede. Belo Horizonte: Fórum, 2012. 
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 Art. 3º. Fica criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, autarquia sob regime especial, 
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 Art. 15.  Compete à Diretoria Colegiada: [...] III - editar normas sobre matérias de competência da 
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impacto econômico e técnico no setor regulado e de impacto na saúde pública, dispensada essa exigência nos 

casos de grave risco à saúde pública; (Redação dada pela Lei nº 13.411, de 28 de dezembro de 2016). 



103 

exigentes se comparadas ao processo de edição da Lei 13.269/2016. Poder-se-ia 

contemporizar os fatos, caso diferente fosse a legislatura que editou a lei questionada 

perante o Supremo Tribunal Federal, a alegar que o excesso de cautela na construção dos 

instrumentos de registro para novas drogas no mercado nacional decorreria de leis arcaicas, 

promulgadas por uma legislatura diferente. Não é o caso. Especialmente se analisada a 

  f                 q           xp                        “j    f          é      ” à        

de normas sobre matérias, de fundo, idênticas. É ainda mais surpreendente observar que a 

despeito da mens legis extraível no novel art. 15, inciso II, da Lei da ANVISA, o processo 

legislativo em foco apenas expôs a suposta motivação da Lei 13.269/2011 quando 

informações foram solicitadas pelo STF, já no contexto da ADI 5501. 

Sobre as vicissitudes do processo político, em meados dos anos sessenta o 

professor JAMES M. BUCHANAN, da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, buscou 

compreender esse processo de maneira mais realista, levando em consideração que 

políticos e burocratas possuem interesses pessoais que influenciam fortemente o resultado 

final do processo político-decisório
304

. Asseverou que “vote-trading would take place at 

all levels, but it would be most pronounced at the level of electing representatives and 

would take the form of implicit logrolling”
305

. 

A teoria da escolha pública (public choice theory) contribuiu fortemente para o 

desenvolvimento da teoria da regulação econômica que, até então, resumia-se a analisar as 

falhas de mercado a justificar intervenção do Estado na ordem econômica. A evidência de 

que, além das falhas de mercado, falhas de governo poderiam justificar a atividade 

regulatória do Estado garantiram aos autores da teoria da escolha pública o Prêmio Nobel 

de Economia, em 1989
306

.  

In modern democracies, politicians must work to compete in electoral 

   k          y           y p                              ’    M  k   

              p        […    ]           f                  w    

                ’                                     p           w      k  y 

trade their vote on it for a vote on something their constituents do care 

about.      ’     p y                    f         
307
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brasileiro. in RDA – Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 274, p. 175-208, jan./abr. 2017. 
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 BUCHANAN, James M. The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. 
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em todos os níveis, mais seria mais pronunciada ao nível de representantes eleitos e tomaria a forma de troca 

   f         p      ”  
306

 N    p  z       “    L            E                ”   Disponível em http://www.nobelprize.org/ 

nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1986. Acesso em 29. jun. 2017. 
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resultado, existe um mercado limitado para políticos [... e] por causa dessa limitação, quando eleitores não se 
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 Falhas de governo como a descrita acima corroboraram a necessidade de uma 

maior distância entre o Poder Legislativo e as decisões regulatórias. Nesse contexto 

doutrinário, especialmente nos Estados Unidos da década de 1980, as agências reguladoras 

recobram força na medida em que, supostamente, seriam menos suscetíveis de sofrer as 

consequências perversas descritas pela teoria da escolha pública (transação de votos)
308

. 

 A decisão levada a cabo pelo Congresso Nacional, a permitir o uso da 

fosfoetanolamina por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, ignora as 

consequências negativas relacionadas à teoria da escolha pública, indo de encontro a 

pressupostos teóricos de criação das agências reguladoras (v. item 1.2), quais sejam, o 

insulamento político e a expertise técnica.  

 O caso da fosfoetanolamina é uma excelente ilustração da hipótese de falha de 

regulação identificada por CASS SUNSTEIN      “                    á     p   

j           p        ”
309

. O autor informa que, muitas vezes, regulações realizadas a fim 

de dar uma resposta imediata a determinados reclamos sociais falham na identificação do 

problema (cuja regulação pretende resolver) resultando muitas vezes em interferências 

indevidas no mercado e abrindo espaço para as consequências perversa levantadas pela 

public choice theory
310

. Nessa perspectiva, cria-se um círculo vicioso, em que as 

transações por votos decorrem da necessidade de atender aos anseios sociais e os anseios 

sociais imediatos criam a necessidade constante de transações por votos. 

 O círculo vicioso é quebrado quando se permite que o processo decisório se afaste 

da manifestação de vontade decisória condicionada à manutenção de sua popularidade, 

                                                                                                                                                    
importam muito sobre um assunto, políticos racionais irão provavelmente trocar seu voto sobre essa matéria 

pelo voto em alguma coisa que seus eleitores se importem com. Simplesmente não existe uma coisa como 

          ”  
308

 SUNSTEIN, Cass R. After rights revolutions: reconceiving the regulatory state. Cambridge: Harvard 

University Press, 1990. p. 45-46. 
309

 SUNSTEIN, Op. cit. p. 96. 
310

 SUNSTEIN, Op. cit. p. 105. “                p              -term public outcry typically suffer from a 

failure of diagnosis or of coordination. They also tend to interfere excessively in the marketplace. Statues 

protecting against cancer risks are a prime example [...]. Special problems here include a misunderstanding of 

the complex systemic effects of regulation, a conception of regulatory statues as involving rights to be 

vindicated rather than risks to be reduced, and an indiff                          y  f       ff ”  Em tradução 

livre: Atos normativos que respondem a demandas de curto prazo do público, tipicamente sofrem uma falha 

de diagnóstico ou de coordenação. Eles também tendem a interferir excessivamente no mercado. Atos 

normativos de proteção contra os riscos do câncer são um exemplo primordial. Problemas especiais incluem 

uma incompreensão dos complexos efeitos sistêmicos da regulação, uma concepção de atos normativos 

regulatórios como declatório de direitos reivindicados e não redutor de riscos [de falhas de mercado], e uma 

    f       à                             ”   
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abrindo caminho justamente para a decisão imparcial
311

, voltada exclusivamente para o 

atendimento de critérios técnicos que justifiquem a ação regulatória estatal. A 

especialização técnica das agências, institucionalizada recentemente na lei da ANVISA, 

permite ao regulador tomar decisões que, embora impopulares, estão mais próximas das 

discussões técnicas e científicas sobre as matérias reguladas
312

. Essa proximidade do 

regulador com o objeto regulado, em outras palavras, do gestor com a coisa pública é o 

cerne do que a doutrina reconhece como reserva de administração
313

. 

Há determinadas matérias que devem se tratadas apenas em âmbito 

infralegal, pois envolvem expertise e capacidade institucional próprias do 

administrador público. Tal constatação decorre da própria cláusula de 

separação de Poderes (art. 2º, CRFB), sendo vedado ao Poder Legislativo 

se imiscuir nessa seara, sob pena de indevida interferência em uma das 

funções típicas do Poder Executivo.
314

  

 

Destacada pela decisão do STF e comentada academicamente, a intrusão do 

Legislativo em matéria de apreciação exclusiva por órgão regulador, poderia ser 

considerada uma espécie de reserva de administração, especificamente, uma reserva de 

regulação, uma vez que seria infenso a qualquer outro ator institucional o preenchimento 

normativo de comando legal essencialmente técnico
315

. Essa reserva de regulação ou 

reserva técnica de Administração constituiria, portanto, hipótese intrínseca de exercício da 

discricionariedade técnica pelo ente regulador.  

A discricionariedade administrativa aparece tradicionalmente na literatura jurídica 

como um poder
316

 concedido à Administração Pública para escolher a melhor solução 

diante do caso concreto, dentro de um leque de possibilidades, todas elas válidas perante o 

                                                 
311

 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Agências reguladoras independentes: fundamentos e seus 

regime jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 49-51. 
312

 GUERRA, Sérgio. Agências reguladoras: da organização administrativa piramidal à governança em 

rede. Belo Horizonte: Fórum, 2012. p.119. 
313

 MACERA, Paulo Henrique. Reserva de administração: delimitação conceitual e aplicabilidade no direito 

brasileiro. in Revista Digital de Direito Administrativo – RDDA. vol. 1, n.2, p.333-376, 2014. 
314

 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. p.154. 
315

 DEFANTI, Francisco. Reserva de Regulação da Administração Pública. in Revista de Direito Público da 

Economia - RDPE. Belo Horizonte, ano 15, n.57, jan./mar. 2017. p. 143-169 (163- 6 )  “             

regulação [...] justifica-se como uma forma de separar (ou ao menos tentar separar) as variáveis políticas das 

variáveis técnicas. Essa noção extrai-se de uma necessária releitura do princípio da separação de poderes (em 

sua concepção clássica) [...]. Dentro da lógica de capacidades institucionais, aplicada ao caso específico da 

regulação, deve-se proteger a competência específica das entidades regulatórias no que concerne à sua área 

de atuação [...]. Essa transferência – do legislador para o regulador – extrai sua legitimidade diretamente da 

tecnicidade que se exige na atuação do último [...]. Nesse sentido, a reserva de regulação encontra-se (e 

justifica-se) na necessária divisão entre política e técnica. Na verdade, a reserva de regulação – nos termos 

aqui sustentados – é              é                      ”  
316

 A doutrina contemporânea tende a criticar a caracterização da discricionariedade como um poder 

administrativo, pois que pressupõe uma sujeição integral que não mais se sustenta em um Estado 

Constitucional de Direito (BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2014. p.39 e ss). 
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Direito
317

. Logo, esta se exerce mediante uma escolha
318

 adotada pelo administrador, a 

qual se compõe do binômio juízo-valoração
319

, incidente sobre os fatos que se apresentam 

no caso concreto. Todavia, embora lhe confira uma independência
320

 em relação aos outros 

poderes do Estado, o exercício da discricionariedade não significa uma independência em 

relação à legalidade
321

. 

Assim, a lei constitui apenas um impulso inicial para que a Administração opere 

esse processo de concretização das finalidades públicas, de modo que pode ser 

compreendida, portanto, com um filtro intermédio entre o mero arbítrio e a completa 

vinculação ao Direito
322

. Esse signo fica ainda mais característico se retomados os 

pressupostos jurídicos de criação das agências reguladoras, a saber, as leis quadro 

instituidoras de suas competências normativas delegificadas
323

. 

No caso em análise, a lei de criação da ANVISA determina de forma clara que se 

inserem em suas competências regulatórias a edição de normas sobre o registro de 

medicamentos, sobre o funcionamento de empresas que os fabricam, bem como a execução 

de ações com vistas ao controle e à fiscalização da qualidade desses produtos (nesse 

sentido, ver art. 7º, incisos III, VII, IX, X, XV e XXII c/c art. 8º, caput e §1º, inciso I, todos 

da Lei 9.782/1999
324

). Sua redação é fortemente marcada pela textura aberta de seus 

                                                 
317
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São Paulo: Atlas, 2007. p.67. 
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 GALLIGAN, Denis J. La discrezionalità amministrativa. Traduzione di Francesca Innamorati. Milano: 

Giuffrè Editore, 1999. p.13. 
320

 BULLINGER, Martin. A discricionariedade da administração pública. in Revista de Ciência Política. 

n.30. v.2 abr-jun de 1987. p.3. 
321

 NOHARA, Irene Patrícia. O motivo no ato administrativo. São Paulo: Atlas, 2004. p.167. 
322

 FLEINER, Fritz. Instituciones de Derecho Administrativo. Traducción de la octava edición alemana. 

Barcelona: Editorial Labor, 1933. p.107-8. 
323

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: parte introdutória, parte 

geral e parte especial.  6            J                  0    p    : “M            ô             f        

sem delegação é a deslegalização, ou delegificação, pela qual as casas legislativas abrem um espaço 

normativo, quase sempre de natureza técnica, em que elas se demitem da função de criar certas normas legais 

para que outros entes, públicos ou privados, o façam sob os limites e           p                    ”  V   

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

econômico.        J      :           009  p     : “           z     [         f      ]           p          

amplo poder normativa (esteado em standards gerais) conferido pelas leis instituidoras às agências 

reguladoras para exercer as suas competências regulando determinado setor da economia, principalmente em 

seus aspectos técnicos, observada a política pública fixada pela L     p                         ”  
324

 L   9 78       6    j           999  “     7º     p    à         p        à   p             à  x       

do disposto nos incisos II a VII do art. 2º desta Lei, devendo: [...] III - estabelecer normas, propor, 

acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as ações de vigilância sanitária; [...] VII - autorizar o 

funcionamento de empresas de fabricação, distribuição e importação dos produtos mencionados no art. 8o 

desta Lei e de comercialização de medicamentos; VIII - anuir com a importação e exportação dos produtos 

mencionados no art. 8º desta Lei; IX - conceder registros de produtos, segundo as normas de sua área de 

atuação; X - conceder e cancelar o certificado de cumprimento de boas práticas de fabricação; [...] XV - 

proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização de produtos e 
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t                   f              XX  : “             x                     q            

[medicamentos] por meio de análises previstas na legislação sanitária, ou de programas 

  p                           q              ú  ”   

Em decorrência  dos pressupostos de criação das agências
325

   “                  

se alocar expertises técnicas num órgão imune às ingerências e interesses”
326

, o instituto da 

discricionariedade administrativa caminhou para uma estratificação questionável, a 

discricionariedade técnica
327

. O exercício dessa espécie de discricionariedade é, porém, 

compatível com a função exercidade pelos              “p  q                      f     

pelo Poder Legislativo de permitir [à agência reguladora] uma contribuição no processo de 

determinação do interesse geral, a partir da ponderação de interesses particulares e 

         ”
328

.  

Antes mesmo da superação do questionamento sobre o poder normativo das 

agências reguladoras
329

, o instituto da discricionariedade administrativa assumiu função 

                                                                                                                                                    
insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde; [...] XXII - coordenar e 

executar o controle da qualidade de bens e produtos relacionados no art. 8º desta Lei, por meio de análises 

previstas na legislação sanitária, ou de programas especiais de monitoramento da qualidade em saúde [...]. 

Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos 

e serviços que envolvam risco à saúde pública. § 1º Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e 

fiscalização sanitária pela Agência: I - medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais 

insumos, processos e t           [   ] ” 
325
 “                               p                                               -           (         y 

     y –              f   õ              ):  )              p      z    ; b) a ideia de neutralidade; e c) a 

ideia de descent    z      é      [   ]            à                             é       q             x      

            j             p       é                                      é       f         é  f    f      p    

  p                   j                                                           p            p     p       

                                z                               (       p                         

           )      p  p                                       f                   . É   p                  q   

    p                   j                                à adjudication (                        )      à 

           (             )”  in DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Técnica e 

Discricionariedade Administrativa. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE), 

Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, no. 9, fev./mar./abr. 2007. Disponível em 

<http://www.direitodoestado.com.br/redae.asp>. Acesso em 6 jul. 2017. 
326

 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Discricionariedade e regulação setorial: o caso do controle dos 

atos de concentração por regulador setorial. in ARAGÃO, Alexandre Santos de. O Poder normativo das 

Agências Reguladoras (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 2006. p.571. 
327

 É preciso esclarecer que há autores que negam existência ao instituto da discricionariedade técnica, na 

medida em que se houver apenas um caminho apontado pela técnica a guiar o agir administrativo, seria 

inexistente o pressuposto de existência da discricionariedade, a possibilidade de diversas opções validade 

p                  “  ‘                    é     ’ [  f   -se à] hipóteses em que a Administração Pública 

opta por decisões de impacto jurídico, mas de conteúdo extrajurídico, pois sustentadas em conhecimento e 

  f     õ   p     p                      x          ó                 p         […]       q             

discricionária tenha como conteúdo aspectos técnicos de natureza extrajurídica e emane de entidade, órgão 

ou agente especializado, o control   x      p    á       f        p                        p    ”         

modo, a discricionariedade técnica acaba por ser, ao fim e ao cabo, discricionariedade administrativa. Cf. 

MARRARA, Thiago. Manual de direito administrativo, volume I: fundamentos, organização e pessoal. São 

Paulo: Kindle Direct Publishing (KDP), 2017. 
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 GUERRA, Sérgio. Controle judicial dos atos regulatórios. Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2005. p.168. 
329

 A superação a que nos referimos se restringe ao meio acadêmico e especializado, na medida em que não 

raro ainda encontramos juízes e advogados que defendem a manutenção da teoria clássica oitocentista de que 
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essencial na justificação da atividade regulatória como um espaço de livre apreciação
330

 

concedido ao Regulador na medida em que sua atuação não está predeterminada pelo 

legislador, mas apenas delimitada, cabendo-lhe, dentro desses parâmetros jurídicos 

estabelecidos pelo ordenamento como possíveis, fazer as escolhas que lhe parecem 

melhores ao caso concreto
331

. Por muito tempo, essa margem de livre apreciação pela 

Administração Pública e, mais recentemente, pelo Regulador, era denunciada como um 

Cavalo de Tróia dentro Estado de Direito
332

 uma vez que entrava em rota de colisão direta 

com o princípio da Separação dos Poderes. 

Nesse contexto, como bem informado no voto do min. MARCO AURÉLIO, Relator 

da ADI 5501, o exercício da discricionariedade sobre quais substâncias com propriedades 

medicinais terão a distribuição em território nacional autorizadas, dependem de decisão 

regulatória da ANVISA. Sua competência decorre da própria Constituição, com lastro no 

art. 174 e não pode ser exercida por outro ator institucional, tampouco pelo Congresso 

Nacional, por ser atribuição exclusiva do órgão regulador sobre vigilância sanitária a 

expertise técnica para validação de quais protocolos científicos podem ser utilizados ou 

não para tornar uma substancia química um medicamento
333

.  

Alerta ainda o min. Relator da ADI 5.501 que o exercício desta espécie de 

discricionariedade não lhe permite abstenção ao cumprimento de outros preceitos 

constitucionais, a saber, o controle de seus atos por outros atores constitucionalmente 

legitimados para tanto, como sói ocorrer com o controle potencial a ser exercido pelo 

Congresso Nacional por meio das Comissões Parlamentares de Inquérito, na forma do art. 

58, §2º, inciso III e §3º da CRFB. 

Retomando o inicialmente discutido sobre a decisão proferida pelo plenário do 

STF na ADI 5501, além de todas as minúcias doutrinárias acima expostas, não somente o 

                                                                                                                                                    
o princípio da legalidade conforma apenas a lei em sentido formal e material, de modo que atos normativos 

dotados de generalidade e abstração se encontram fora de seus limites e, portanto, restam eivados de vício. 
330

 BULLINGER, Martin. A discricionariedade da administração pública. in Revista de Ciência Política. 
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 BOCKMAN, Egon. Os limites à competência normativa das Agências Reguladoras. in ARAGÃO, 

Alexandre Santos de. O Poder normativo das Agências Reguladoras (coord.). Rio de Janeiro: Forense, 

 006   p   8: “     -se da quintessência da discricionariedade técnica: na medida em que a lei atribui a 

pessoas determinadas uma gama de deliberações complexas, tornar-se-ia difícil, senão impossível, o controle 

externo. Somente com o desenvolvimento de um aparato técnico-científico equivalente seria viável a 

investigação              õ  ”  
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voto do min. Relator, mas também o voto-vista do min. ROBERTO BARROSO
334

, identificam 

violação frontal pelo Congresso Nacional à Separação dos Poderes por intrusão no domínio 

regulatório.  

Há pouco mais de dez anos atrás essa decisão seria alvo de críticas violentas do 

meio jurídico porque pressuporia elevar o poder normativo das agências reguladoras ao 

patamar constitucional, por todas as críticas que foram levantadas no momento de criação 

dos entes reguladores. 

Com a decisão da ADI 5.501, surge espaço na jurisprudência nacional para 

ventilar sobre a Teoria dos Ordenamentos Setoriais desenvolvida pelo italiano MASSIMO 

SEVERO GIANNINI e, entre nós, divulgada amplamente pelo professor ALEXANDRE 

ARAGÃO: 

A necessária especialização técnica destes aparatos administrativos 

setoriais fez com que adquirissem poder decisório nas matérias de sua 

competência  q      p              , f                  â      

   p            p                      ‘E    f     q                   

Estados Unido  é                       z                      á 

                           é p   ú              f     õ       

      z  õ       p       pú      ’.
335

 

 

A teoria dos ordenamentos setoriais, partindo do pressuposto teórico das 

Instituições de SANTI ROMANO
336

, torna-se essencial na medida em que se observa o 

processo de fragmentação ou, como mencionado por outros autores
337

, de agencificação do 

Estado, como meio de suprir a importância dos mecanismos tradicionais de regulação da 

vida econômica e social. 

À guisa de conclusão parcial, podemos afirmar que a edição da Lei 13.269/2011 

foi um ataque frontal à autonomia regulatória. Contudo, a forma como as instituições 

trataram o assunto permitiu que os efeitos desse ataque não só fossem minimizados, como 

                                                 
334
 “E                    f     -            à                           q              p     p      

  p                  (  / 988         º   60     º     )  […]                                          

       ó                                                     p        p         x                  q    

  p                   M     é         ú                  xp           p         é     , tem como objetivo 

evidente a proteção da saúde da população brasileira. Porém, quando o Poder L                 z           

f                        z                 â     q                         á    j     à                    

         –     q    p           -    p           p       p                  á     –  á                      

direi   à   ú                p     p        p                 ”  V   -vista, min. Roberto Barroso, Medida 

Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5501/DF. Disponível em <www.sbdp.org.br>. Acesso 

em 07 jul. 2017. 
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abrissem caminho para o desenvolvimento de mecanismos de fortalecimento e autonomia 

funcional e administrativa pelos entes reguladores nacionais. 

Às famílias que vivem cotidianamente a luta contra o câncer, o mais tênue fio de 

esperança é desde já caminho a ser seguido. Decisões que lhes retirem essa possibilidade 

são evidentemente impopulares e, portanto, são evitadas pelos detentores de cargos 

eletivos. Assim, conforme apregoado pela teoria da escolha pública, as transações são 

inevitáveis. Nesse processo decisório, os argumentos técnicos cedem às manifestações 

emotivas. É o caso da audiência pública realizada pelo Senado, em que o vídeo de uma 

criança com câncer cativa muito mais votos que a explicação sobre os procedimentos 

internacionalmente exigidos para aprovação de um medicamento. 

Houve quem argumentasse, baseado no senso comum, que a decisão do Supremo 

Tribunal Federal, ao decidir pela suspensão dos efeitos da Lei 13.269/2016 fosse 

essencialmente injusta com pacientes em situação de saúde tão frágil, negando-lhes 

inclusive o direito à autodefesa, conforme evidenciado na divergência aberta pelo min. 

EDSON FACHIN. Não desejamos adentrar em discussões sobre as teorias da justiça e de 

moral aplicáveis às decisões judiciais, às quais trabalhos científicos inteiros foram 

dedicados
338

, mas é sempre interessante recobrar alguns questionamentos perturbadores 

sobre o que é fazer a coisa certa: em situações hipotéticas desenvolvidas pelo professor 

MICHAEL SANDEL, o senso comum pode preferir a morte de uma pessoa à de um grupo de 

pessoas
339

. 

 

2.4. AVOCAÇÃO REGULATÓRIA: O CASO DO TREM DE ALTA VELOCIDADE (ANTT 

VERSUS TCU) 

A autonomia reforçada das agências vem sendo questionada todos os dias por 

diversos atores institucionais, não se limitando às ingerências dos três poderes instituídos, 

mas também dos órgãos de controle externo, a saber, especialmente para nosso caso, o 

Tribunal de Contas da União - TCU, responsável pelo controle da gestão financeira e 

orçamentária de bens e valores públicos.  

Os Tribunais de Contas surgiram da necessidade de estabelecerem-se 

bases novas para a fiscalização da execução orçamentária. Surgiram dessa 

conveniência de emprestar um caráter técnico ao aludido controle, seja ele 

                                                 
338

 Em razão de sua proposta revisionista e esclarecedora, comentando diversas teorias, v. GARGARELLA, 

Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls: um breve manual de filosofia política. São Paulo: Martins 
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 SANDEL, Michael. Justiça: o que é fazer a coisa certa? 13.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
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preventivo, como na Bélgica, seja repressivo, ou ainda, misto como é o 

caso brasileiro
340

. 

 

Com estatura constitucional, o TCU goza de prerrogativas semelhantes àquelas 

conferidas ao Poder Judiciário
341

, desde a Constituição de 1934 (cf. art. 100), as quais vêm 

sendo reafirmadas pelos constituintes posteriores, inclusive o de 1988, conforme 

estampado no art. 73 c/c art. 96, CRFB
342

. Embora incluído no capítulo dedicado às 

disposições sobre o Poder Legislativo pertencendo formalmente a este Poder, 

materialmente não o integra como afirma grande parte da doutrina
343

 e da 

jurisprudência
344

. Há ainda o posicionamento acadêmico de PONTES DE MIRANDA, para 

q          “        f         j                p                 ó     j     á          

formal,   x                   N       ”
345

. 
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 É curioso notar que a Constituição de 1937, art. 114, inclui o TCU dentro do capítulo que regia o Poder 

J     á           q                                      E                          9 7: “         - Para 

acompanhar, diretamente, ou por delegações organizadas de acordo com a lei, a execução orçamentária, 

julgar das contas dos responsáveis por dinheiros ou bens públicos e da legalidade dos contratos celebrados 

pela União, é instituído um Tribunal de Contas, cujos membros serão nomeados pelo Presidente da 

República. Aos Ministros do Tribunal de Contas são asseguradas as mesmas garantias que aos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único -         z                              á                ”  
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      L        “     7   O                                        p        M                      

Distrito Federal, quadro próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que 

                   õ   p                 96”  N     sentido, v. ADI 4.418. rel. min. Dias Toffoli, DJE 

3.3.2017: As cortes de contas seguem o exemplo dos tribunais judiciários no que concerne às garantias de 

independência, sendo também detentoras de autonomia funcional, administrativa e financeira, das quais 

decorre, essencialmente, a iniciativa reservada para instaurar processo legislativo que pretenda alterar sua 

organização e funcionamento, conforme interpretação sistemática dos arts. 73, 75 e 96, II, d, da Constituição 

Federal. 
343

 Por todos, v. SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 21.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2002, p. 734-5: “O           x      é f     p      ó              z  p        q   é             

Nacional [...]. Daí deflui que se contamine de inegável teor político, que é amenizado pela participação do 

                    ó                    é      [   ]     j            ”          z             á      

manual brasileiro de direito constitucional, dispensa capítulo exclusivo sobre o controle externo, discorrendo, 

portanto, sobre TCU no Título V – Bases constitucionais das instituições financeiras, Capítulo III – Da 

Fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Por outro lado, os comentários sobre o Poder Legislativo 

foram feitos no Título II – Do governo da União, Capítulo II – Do Poder Legislativo, o que a toda evidencia 

reforça a ideia de que o Tribunal de Contas da União é considerado uma instituição de estatura 

constitucional, não albergada por nenhum dos três poderes tradicionais do Estado. 
344

 Nesse sentido, ementa de relatoria do min. Marco Aurélio no HC 103.725/DF, DJ-       z  0  : “   

Tribunais de Contas, a partir do TCU, são órgãos de controle externo das unidades administrativas de 

qualquer dos três Poderes da República, e desempenham uma função que não é a jurisdicional. Atuando eles 

ora autonomamente ou sem nenhum vínculo com o Poder Legislativo, ora por modo auxiliar ao controle 

 x      q       é  é p óp             L          ”  
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 Apud MARANHÃO, Jarbas. Competência do Tribunal de Contas. in BARROSO, Luís Roberto; CLÈVE, 

Clèmerson Merlin. Doutrinas Essenciais - Direito Constitucional. vol. IV. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais. p.1151. 
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Nossa corte de contas é expressão clara do policentrismo institucional
346

 que 

marca a sociedade atual e se afasta da rígida tripartição de Poderes. O TCU se insere no 

desenho institucional brasileiro de controle e fiscalização externa da Administração 

Pública, sendo competente pela fiscalização ex post dos gastos públicos, a fim de 

resguardar os princípios constitucionais de legalidade, legitimidade e eficiência 

administrativa, compreendida esta última no binômio efetividade-economicidade (art. 37, 

caput c/c art. 71, caput, CRFB). A investigação desta seção discorre sobre como o 

exercício do controle pelo TCU ameaça a autonomia das agências reguladoras brasileiras. 

As competências do Tribunal de Contas estão listadas no art. 71 da CRFB e, 

dentre tantas outras, interessa, neste momento, aquelas descritas nos incisos II, IX e XI
347

 

que outorgam, respectivamente, competências para fiscalizar quaisquer bens e valores 

despendidos pela Administração Federal, fixar prazo de cumprimento de suas 

determinações e representar o poder competente sobre as irregularidades que apurar.  

A extração constitucional do plexo de competências do TCU não o autoriza, per 

se, ao escrutínio prévio e condicionante aos procedimentos de licitação levados a cabo pela 

Administração Federal, fazê-lo corriqueiramente, inclusive, significaria impor obstáculo 

quase intransponível à execução de gastos ordinários da Administração. A competência do 

TCU para controlar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de editais de licitação e 

de minutas de contrato decorre de Lei, especificamente, do art. 18, VIII da Lei 9.491, de 9 

de setembro de 1997, que redesenhou o Programa Nacional de Desestatização, o PND
348

.  

Nesse compasso, sujeitam-se a essa função específica de controle ex ante dos 

projetos de desestatização, aqueles os quais segundo a Lei do PND envolvem a 

transferência, para a iniciativa privada, da execução de serviços públicos explorados pela 

União, diretamente ou através de entidades controladas, bem como daqueles sob sua 
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 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O parlamento e a sociedade como destinatários do trabalho dos 

tribunais de contas. in SOUZA, Alfredo José de. O novo Tribunal de Contas: órgão protetor dos direitos 

fundamentais. Belo Horizonte: Fórum, 2005. p. 107. 
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 BRASIL. CRFB. Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio 

do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: [...] II - julgar as contas dos administradores e demais 

responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações 

e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, 

extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; [...] IX - assinar prazo para que o 

órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 

[...] XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 
348

 Originalmente, o PND fora instituído pela Lei 8.031, de 12 de abril de 1990. Contudo, em suas 

disposições anteriores, não se previam quais informações mínimas deveriam embasar um procedimento de 

privatização, o que apenas foi cristalizado na nova lei do PND em seu art. 11, que minuciosamente dispôs 

                   q                       p        j    f           “p      z    ”    nosso ver, o 

contexto de edição da nova lei do PND teve por objetivo imediato encerrar as discussões sobre a 

constitucionalidade da lei anterior, à época, em curso perante do Supremo Tribunal Federal (ADI 1597). 
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responsabilidade (art.  º    º  “ ” da Lei 9.491/1997). Deste modo, as concessões de 

serviço público de titularidade da União seriam fiscalizáveis previamente pelo Tribunal de 

Contas da União.  

A proposta de reimplantação no país do transporte ferroviário de passageiros 

poderia ser enquadrada, conforme o disposto acima, como um projeto de desestatização, na 

medida em que o serviço público de transporte ferroviário é titularizado pela União 

Federal, consoante o          X    “ ”        
349

.  A delegação dessa missão de serviço 

público pela União a particulares depende, portanto, de análise prévia do Tribunal de 

Contas da União, que atende a procedimentos próprios, conforme determinado
350

 na 

Instrução Normativa TCU nº 27/1998. 

Exposta brevemente a colocação do TCU na estrutura do Estado Brasileiro e, 

principalmente, da Administração Federal, necessário redirecionar o escopo da análise ao 

objeto central que esse estudo de caso se propõe, a investigação de potencial violação à 

autonomia regulatória das agências reguladoras. Haja visto que o TCU, em função de sua 

missão de fiscalização das contas e dinheiros públicos e, como narrado acima, dos 

procedimentos licitatórios de grande relevância, não raro tem atuado como inibidor desta 

autonomia.  

Os indícios desse comportamento foram largamente demonstrados recentemente 

no Relatório de Atividades da pesquisa coordenada pelo professor FLORIANO DE AZEVEDO 

MARQUES NETO da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, denominada 

“O       ó                   Administração Pública”
351

. Essa pesquisa, em razão do corte 

metodológico-temporal realizado (2014-2015), não alcança o caso alvo desta observação: o 

projeto de implantação do trem-bala entre as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. 

Não há muito tempo, ganhou notoriedade midiática e social a possibilidade de 

implantação de um novo modal de transporte, comum em muitos países, mas ainda 

exceção em solo brasileiro – o transporte ferroviário de passageiros em alta velocidade. A 

ideia de conectar as duas maiores metrópoles nacionais já fora institucionalmente 

                                                 
349

      L        “            p    à      : [...] XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, 

concessão ou permissão: d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e 

f                        q        p                    E               ó   ”  
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 A Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, Lei 8.843, de 16 de julho de 1992, concede à corte de 

       p                      f                  º “                                   â             

competência e jurisdição, assiste o poder regulamentar, podendo, em consequência, expedir atos e instruções 

normativas sobre matéria de suas atribuições e sobre a organização dos processos que lhe devam ser 

                                p             p          p            ”  
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 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Relatório de Atividades de projeto de extensão universitária na 

                                                   “O       ó                                  ú     ”  

Coordenação: Prof. Titular Dr. Floriano de Azevedo Marques Neto. jul./2016. Arquivo pessoal. 
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considerada pelo Governo quando da edição do Decreto 6.256, de 13 de novembro de 

2007
352

. Entretanto, apenas em meados de 2008, em razão da eleição do Brasil como país-

sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014, o projeto começou a sair do papel, sendo 

capitaneado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, que deu início aos 

procedimentos iniciais para consecução do futuro certame mediante a contratação de 

empresa especializada para realização de estudos de viabilidade de implantação do Trem 

de Alta Velocidade - TAV no trajeto Rio de Janeiro-Campinas
353

.  

O sonho de reintroduzir no país o transporte ferroviário de passageiros ganhou 

contornos mais bem definidos ainda em 2009 quando o projeto preliminar do trem de alta 

velocidade foi submetido ao escrutínio público por ocasião da realização da Audiência 

Pública ANTT nº 103/2009, realizada nas capitais São Paulo e Rio de Janeiro e em outros 

municípios afetados pelo projeto
354

. Também em 2009, o Plano de Outorga para a 

concessão deste serviço público foi encaminhado para a aprovação do Ministério dos 

Transportes e Relatório Sintético para análise prévia do Tribunal de Conta da União
355

.  

A competência do TCU para fiscalizar os processos de concessão ocorre em 

quatro diferentes estágios, de acordo com o art. 7º da Instrução Normativa TCU nº 

27/1998. Sinteticamente, eles se referem (i) aos estudos preliminares sobre a definição do 

objeto a licitar, da modalidade, dos critérios de julgamento e da modelagem contratual; (ii) 

à elaboração do edital, das minutas de contrato e dos procedimentos da fase interna do 

certame; (iii) à fiscalização da fase externa do certame, desde a habilitação até o próprio 

julgamento das propostas; e (iv) à fiscalização da fase contratual. Analisaremos acórdão 

proferido pelo Plenário do Tribunal de Contas da União em decorrência da fiscalização 

restrita ao primeiro estágio do processo de concessão do TAV Rio-Campinas, embora ao 

final comentários gerais sobre o projeto sejam apresentados. 

Nesse primeiro estágio
356

 (art. 7º, I, IN TCU nº 27/1998), o Tribunal de Contas da 

União recebeu relatório sintético dos estudos de viabilidade do projeto de implantação do 
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 BRASIL. Decreto 6.256/2007. Art. 1º Ficam incluídos no Programa Nacional de Desestatização - PND, 

para fins da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997: [...] II - Trem de Alta Velocidade - TAV, no trecho entre 

os Municípios de Rio de Janeiro - RJ e São Paulo - SP. 
353

 BRASIL. Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. Relatório Anual ANTT 2008, p. 7 e 71. 
354

 BRASIL. Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. Relatório Anual ANTT 2009, p. 109. 
355

 Idem. 
356

 Quando da publicação do Decreto 6.256/2007, a ANTT submeteu estudos de viabilidade da implantação 

do Trem de Alta Velocidade, que resultaram na prolação dos acórdãos nº 693/2007 – TCU – Plenário e 

241/2009 – TCU – Plenário. Contudo, a superveniência da Copa do Mundo de Futebol e a necessidade de 

interconectar os principais aeroportos nacionais resultou na remodelagem do projeto, refletida inclusive na 

alteração do Decreto 6.256/2007 a incluir como destino-final da cidade de Campinas-SP e não mais a capital 

Paulista. Por consequência, ambos os acórdãos não serão objeto de investigação no presente trabalho. 
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TAV, bem como minutas prévias do edital e do contrato que deflagrariam a fase externa da 

licitação. Os documentos foram apensados pela corte de contas ao processo TCU 

002.811/2006-6, que após quase um ano de análise teve prolatado o Acórdão TCU 

1.510/2010-Plenário. 

O projeto de implantação do TAV, nos termos apresentados pela ANTT, tinha por 

objetivo promover a concessão de serviço público, precedida de obra pública, de trem de 

alta velocidade para o transporte de passageiros entre os municípios do Rio de Janeiro-RJ e 

de Campinas-SP, sobre o traçado da Estrada de Ferro nº 222, passando, necessariamente 

pela capital paulista (Lei 8.987/1995, art. 2º, III). 

O Relatório do Acórdão TCU 1.510/2010-Plenário propôs determinações à ANTT 

para que alterasse 15 pontos do edital e/ou da minuta de contrato, e para que editasse, em 

180 dias, “            p óp    para disciplinar as revisões tarifárias ordinárias e 

 x        á    ”. Demais disso, expediu 4 recomendações para que incluísse no edital de 

licitação mais uma especificação do objeto (definição do layout das estações do TAV) e 

para que excluísse estação predeterminada do TAV do traçado preliminar apresentado. No 

total, o órgão de controle externo, imputou à agência reguladora 21 propostas de alterações 

ao objeto da licitação que analisou. 

Inevitável breve esclarecimento sobre a natureza das decisões do TCU: via de 

regra, as recomendações não têm caráter vinculante para as partes envolvidas no processo 

do TCU, constituindo mero alerta institucional sobre a relevância da análise levada a cabo 

pela corte de contas. Por sua vez, o cumprimento das determinações é obrigatório
357

, pois 

condiciona a conclusão da fiscalização do processo concessório ao cumprimento 

individualizado de cada uma destas determinações.  

É compreensível, contudo, que a cristalização de entendimento, sobretudo de 

órgão de controle com estatura constitucional, o TCU, ainda que sob o viés de mera 

recomendação, cria no agente público controlado e, para nosso propósito, no regulador 

público o temor reverencial àquele, o que lhe impele a adotar a medida sugerida pelo 

controlador. Essa conclusão converge com os resultados obtidos pelo “Observatório de 

Controle da Administração Pública”, conforme artigo destacando o caráter mandatório das 

                                                 
357

 A força cogente das determinações do TCU, a nosso ver, decorre da interpretação sistemática da Lei 

Orgânica do TCU (Lei 8.443, de 16 de julho de 1992) que imputa sanções ao descumprimento das 

“          õ  ”              N                    6    º             º        58  V    
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recomendações ofertadas pelo TCU no exercício de sua função de controle externo
358

.  É 

patente, isto posto, que “as recomendações têm caráter mandatório, pois tanto o TCU tem 

a expectativa de que elas sejam observadas pelas Agências, quanto estas se sentem 

vinculadas, tanto que não raro as referem como determinações”
359

.  

A sutiliza é percebida pelo próprio Tribunal, que confunde a aplicação dos 

regimes e escolhe a terminologia que lhe parece adequada sem muito apego às 

consequências jurídicas decorrentes dessa escolha semântica, à primeira vista, inócua. A 

existência de ambas as espécies de decisão (recomendações e determinações), confere ao 

TCU conforto e, sobretudo, ductilidade para a condução de seus acórdãos
360

, o que será 

comentado ao final, após análise das recomendações e das determinações. 

A primeira parte dos acórdãos proferidos pelo TCU é composto de Relatório do 

processado que se limita, quase sempre, a reproduzir integralmente as conclusões da 

unidade técnica responsável, em nosso caso, a longa análise dos estudos prévios, do edital 

e da minuta de contrato de concessão do TAV. O Relatório expõe uma análise 

eminentemente técnica, não raro, recorrendo a instrumentos próprios de diversas ciências, 

principalmente, à Engenharia de projetos, à de tráfego, à Economia e também ao Direito). 

O Relatório verifica a adequação do objeto aos princípios regentes da fiscalização encetada 

pela corte de contas, legalidade, legitimidade e economicidade, a resultar em uma proposta 

de encaminhamento ao ministro relator do caso, consignando as recomendações e 

determinações essenciais ao prosseguimento do feito. Na sequência, o acórdão traz o Voto 

do relator, eventual opinião dissidente e a declaração de votos dos demais ministros 

colhidos na sessão plenária. 

O Acórdão TCU nº 1.510/2010-Plenário reproduz fielmente o modelo acima 

descrito. No entanto, por se tratar de matéria de grande vulto e de alta complexidade 

técnica, o relator decidiu monocraticamente e, ad referendum, que a parte relativa às obras 

previstas no Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica do Trem de Alta Velocidade Rio 

de Janeiro – Campinas (o EVTE) fosse analisada em autos apartados do originário pela 

unidade técnica denominada Secretaria de Fiscalização de Obras - Secob, ao passo que as 
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Coordenação: Prof. Titular Dr. Floriano de Azevedo Marques Neto. jul./2016. Arquivo pessoal. 
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 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo et. al. Reputação institucional e o controle sobre as agências 
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360

 OLIVEIRA, Anderson Marcio de. O papel do TCU na fiscalização das concessões dos serviços públicos: 

uma análise da atuação do TCU nos arrendamentos portuários. in GUERRA, Sérgio (org.). Teoria do Estado 

Regulador – volume II. Curitiba: Juruá Editora, 2016. p. 29-48 (37). 
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demais partes do EVTE fossem mantida sob fiscalização de outra unidade técnica, a 

Secretaria de Fiscalização de Desestatização - Sefid. 

Embora, usualmente, haja uma disparidade entre o conteúdo do Relatório e do 

Voto, evidenciando muitas vezes posicionamentos diametralmente opostos sobre 

determinadas matérias, o Voto proferido pelo ministro relator do Acórdão 1.510/2010-

Plenário adotou integralmente as conclusões de ambas as unidades técnicas, Sefid e 

Secob
361

, reproduzindo todas as determinações e recomendações encaminhadas por essas 

unidades técnicas. 

As recomendações realizadas pelo TCU à ANTT são, a princípio, não vinculantes 

e menos intrusivas, discorrendo sobre a necessidade de que a agência reguladora (i) 

observasse, quando da elaboração do instrumento convocatório, a jurisprudência da corte 

de contas sobre a delimitação do objeto das licitações, conforme o disposto no art. 3º da 

Lei Geral de Licitações e Contratos
362

, a fim de resguardar a competitividade do certame; 

(ii) definisse critérios mínimos para o futuro layout das estações previstas no EVTE, de 

modo a propiciar estimativa mais apurada dos custos de edificação e das receitas 

associadas à exploração daquelas estruturas; (iii) utilizasse dados oficiais em suas futuras 

concessões de serviços públicos; e, finalmente, (iv) reconsiderasse sua decisão sobre a 

obrigatoriedade de estação do TAV no município de Aparecida (SP), tendo em vista a 

ausência de estudos econômicos no EVTE sobre a viabilidade desta estação. 

A primeira recomendação fez referência expressa ao art. 3º, caput, da Lei 

8.666/1993, razão pela qual poder-se-ia pressupor que guardasse íntima relação com os 

princípios norteadores do procedimento de seleção de contratantes públicos exempli gratia 

isonomia, vantajosidade, impessoalidade. Entretanto, uma das características mais 

perceptíveis do projeto de concessão do TAV foi o minimalismo quanto às exigências pré-

contratuais, com o fito de ampliar tanto quanto possível a competição pelo objeto do 

certame. Desta forma, tanto o EVTE, quanto os termos do edital e do contrato não pré-

determinaram a tecnologia que deveria ser utilizada pelo futuro concessionário do TAV 
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 Não se trata de um relatório conjunto, mas todas as recomendações relativas às obras civis necessárias à 

realização do projeto de implantação do TAV indicadas pela Secob foram colacionadas no relatório 

produzido pela Sefid que, por sua vez, foram reproduzidas no voto do Relator nos termos do Acórdão 

1.510/2010- Plenário, ora em análise. 
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 BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Art. 3
º 
A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
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princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 
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brasileiro, visto que dentre as tecnologias disponíveis no mundo para trens de alta 

velocidade, além dos modelos japonês, francês, alemão e coreano, em sistemas de contato 

“roda-trilho”, há a tecnologia baseada na levitação magnética, usualmente conhecida 

como “maglev”. 

A recomendação do TCU teria algum fundamento se, dentre as exigências 

mínimas à pré-qualificação ao certame, a ANTT impusesse características que tornassem o 

objeto do futuro contrato preenchível tão somente por apenas um potencial licitante. Esse 

ardil é utilizado em procedimentos licitatórios viciados, cuja finalidade pública esvaia-se 

no desejo do gestor público de favorecer algum potencial licitante, ferindo a 

impessoalidade, a moralidade e a probidade administrativa
363

. A doutrina e a 

jurisprudência recomendam que a descrição do objeto a ser licitado, portanto, seja clara e 

objetiva o suficiente a permitir a participação de tantos quantos sejam os interessados à 

execução do contrato. No projeto de concessão do TAV o objeto complexo era, em suma, a 

construção e a operação de trem de alta velocidade. O órgão regulador, sapiente das 

tecnologias existentes para tanto, deixou livre ao futuro contratado essa opção. 

Tópico importante – e polêmico – na montagem ou análise do projeto de 

concessão é a riqueza de detalhes; de um lado, sustenta-se que o projeto 

básico deve seguir os rigores da Lei de Licitações, já que ali seria definido 

o ponto ótimo do serviço concedido; de outro, ao revés, sustenta-se que o 

projeto do concedente deve limitar-se à tecnologias alternativas de 

competição.
364

 

 

A despeito desse propósito, inclusive documentado em comunicações 

interinstitucionais entre TCU e ANTT, relatadas no Acórdão TCU 1.510/2010-Plenário, 

recomendou o TCU que as especificações de engenharia do EVTE seriam apenas 

referenciais e que, por esse motivo,   j    p                “em relação aos potenciais 

efeitos deletérios à competitividade associados a eventuais exigências de aptidão técnico-

operacional desarrazoada” deveria ser observada pela ANTT. 

Há uma potencial contradição nesta recomendação, dado que somente se a 

justificaria vis-à-vis o dever de eventual adequação aos princípios regentes do 

procedimento licitatório, o que não ocorre, porque, a toda evidencia, não se identificaram 

vícios em sua origem. A Lei prescreve a necessidade de critérios objetivos para 
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determinação do objeto da licitação, o que parece ter sido atendido pela descrição do 

traçado do futuro TAV e das estações obrigatórias e optativas. A predeterminação da 

tecnologia, se maglev ou roda-trilho apenas reduziria as ofertas de propostas no momento 

da fase externa da licitação.  

Entretanto, uma conclusão pode ser extraída dessa primeira recomendação: o 

exercício deliberado pelo TCU de impor recomendação sobre fato regular, corrobora a 

ideia de que há uma propensão natural do TCU ao controle das agências reguladoras. 

A despeito da quantidade de despesas públicas, dos órgãos e entes 

administrativos que podem ser objeto de controle pelo TCU, significativa 

parcela do controle recai sobre a regulação e as Agências Reguladoras. A 

relevância das competências das Agências Reguladoras, a visibilidade das 

Agências Reguladoras, os valores envolvidos nos contratos de concessão 

e o impacto da regulação sobre a sociedade podem ser elementos que 

expliquem o fato de as Agências Reguladoras figurarem na agenda de 

controle do TCU. Todavia, a compreensão dos motivos que levam o TCU 

a controlar as Agências Reguladoras demanda pesquisa específica
365

.  

 

Essa inclinação pelo controle da regulação torna-se mais nítida ao analisar o 

objeto da segunda e quarta recomendações, que consistem em imposições à ANTT para 

alteração de elementos essenciais do edital e da minuta de contrato. Destas, foi 

recomendado à ANTT determinar minimamente o projeto arquitetônico das futuras 

estações do TAV, conquanto o projeto analisado apenas indicava os requisitos técnicos 

mínimos (linhas de desvio, passantes, etc.) a evitar uma larga margem de liberdade deixada 

ao futuro concessionário, o que, poderia acarretar em prejuízos financeiros ao Erário. Por 

outro lado, a opção do ente regulador de tornar obrigatória a edificação da estação no 

município de Aparecida (SP) – optativa nos termos do EVTE –  foi criticada pela corte de 

contas em razão da ausência de estudos de viabilidade econômica desta estação e dos 

impactos de sua inserção como obrigatória no objeto do certame. 

Embora sob a forma de recomendações, essas interferências do TCU sobre 

escolhas regulatórias concretas da ANTT na licitação do TAV serão alvo das exatas 

mesmas críticas que faremos ao comentar sobre as determinações impostas para a alteração 

de pontos fulcrais do edital e da minuta de contrato do TAV, motivo pelo qual remetemos 

o leitor às páginas seguintes, infra. 

Por fim, no conteúdo da terceira sugestão do TCU, identificou-se uma 

recomendação prospectiva, com efeitos conformativos para futuras ações da agência 

reguladora, emanando efeitos para além do objeto do processo analisado pela corte de 
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contas. Isto porque, para elaboração do projeto de concessão do TAV, alguns dados sobre 

o fluxo de passageiros entre os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont (paradigma 

utilizado para o estudo de viabilidade de demanda para o TAV) foram colhidos pela 

empresa de consultoria contratada preliminarmente pela ANTT para a realização do 

EVTE; na visão do TCU esses dados deveriam ter sido solicitados diretamente à Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero ou à Agência Nacional de Aviação 

Civil – ANAC, em prol de “economicidade, comparabilidade e representatividade” dos 

dados oficiais.  

Essa recomendação – adotando-se a premissa de que as recomendações não têm 

qualquer carga de obrigatoriedade – goza de alguma utilidade prática a confirmar uma das 

falhas de governo que pressupõe a própria criação das agências reguladoras, a assimetria 

de informações entre reguladores e regulados. No entanto, sendo a premissa inicial 

incompatível com a realidade, o caráter prospectivo da decisão do TCU sobre as futuras 

concessões de serviços públicos realizadas pela ANTT descortina uma redução das opções 

do gestor público. 

Em outras palavras, a qualidade dos dados oficiais nem sempre possui a acurácia 

buscada pelo regulador ou permitem o tratamento de dados necessários. Esses matizes que 

apenas se colocam na elaboração concreta de eventuais projetos poderão se tornar 

irrelevantes para o regulador que, a partir desta recomendação prospectiva, teve sua 

margem de discricionariedade reduzida a zero, visto que o imperativo de cumprimento da 

decisão do TCU eliminar o uso futuro de dados independentes, ainda que justificado pelo 

potencial incremento na qualidade nos resultados, sob o medo de que essa escolha 

regulatória seja reprimida pela fiscalização do TCU, ainda que lastradas em outro fatos e 

corrente em processo administrativo diverso. 

A recomendação prospectiva da corte de contas é ainda contraproducente ao se 

considerar o temor reverencial que o eventual descumprimento de decisões do Controlador 

acarreta para o administrador e, em igual proporção, ao regulador estatal. Em ultima ratio 

o medo do controlador pode reduzir a função pedagógica do controle e inibir o exercício da 

discricionariedade destes atores institucionais em futuras tomadas de decisão. 

A análise das recomendações do TCU no Acórdão 1.510/2010-Plenário é um 

prelúdio de como a autonomia das agências reguladoras vem sendo posta em xeque pelos 

órgãos de controle, especialmente se observado que a despeito de as recomendações, por 

definição, não obrigarem o ente controlado ao seu cumprimento, são em sua maioria 

atendidas de forma servil ao órgão de controle. Em todas as quatro recomendações 
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relativas ao TAV, a ANTT reportou-se ao TCU a fim de se adequar, conforme evidenciado 

ao longo do relatório da Sefid mediante referência a diversas comunicações oficiais entre 

ANTT e TCU
366

.  

Superados os comentários a respeito das recomendações, passa-se à análise, 

portanto, do conteúdo das determinações impostas pelo TCU à ANTT no processo de 

concessão do TAV, no ano de 2010.  

Foram ao todo, 17 determinações
367

: (a) descrição do layout interno dos trens 

(§94); (b) inclusão do tempo máximo de viagem (§99); (c) alteração da garantia exigível na 

fase de qualificação (§121); (d) alteração da modelagem econômico-financeira (§138); (e) 

alteração dos critérios de julgamento (§142); (f) inclusão de serviço no objeto (§233); (g) 

alteração de critérios de composição da tarifa (§256); (h) edição de ato normativo 

regulando as revisões ordinárias e extraordinárias de tarifas (§266); (i) correção dos valores 

e do câmbio utilizado (§275); (j) correção de cálculos simples decorrentes de provável erro 

material (§286); (k) apresentação de estudos geológicos e geotécnicos sobre o traçado 

referencial (§§ 293 e 299); (l) correção quantitativa de materiais (§§ 293 e 299); (m) 

correção de itens com sobrepreço (§§ 293 e 299); (n) alteração do limite de financiamento 

público do projeto (§314); (o) inclusão de cláusula de disclosure na minuta do contrato 

(§338); (p) limitação da responsabilidade do particular sobre riscos ambientais (§342); (q) 

criação de grupo de trabalho exclusivamente composto de auditores do TCU para 

acompanhar a execução do futuro contrato (§361). 

Dentre essas, 16 determinações são dirigidas à ANTT, 9 resultam em alteração do 

edital e da minuta de contrato de concessão      V (        “ ”  “ ”  “ ”  “ ”  “ ”  “f”  

“ ”  “ ”   “p”);     p    à  N                                            ó            

             á       x        á           f  (       “ ”); e 6 decorrem de escrutínio sobre a 

economicidade das escolhas f      p    p                (        “ ”  “j”  “k”  “ ”  “ ”   

“ ”). As críticas e comentários que se pretende fazer serão apresentadas considerando 

esses três conjuntos de determinações impostas pelo TCU, iniciando pelo primeiro grupo 

de determinações que puseram em xeque as escolhas do órgão regulador no momento de 

elaboração do processo de licitação do TAV. 
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As determinações cominadas pelo TCU à ANTT refletem, em alguma medida, as 

competências constitucionais que lhe foram concretamente atribuídas
368

. Com efeito, 

considerando os três princípios que norteiam a ação fiscalizatória do TCU cabe a distinção 

sobre quais, dentre as 16 determinações, comportam juízos técnicos sobre a 

economicidade, a legalidade ou a legitimidade do objeto fiscalizado e quais encerram 

juízos que alteram a próprio objeto fiscalizado.  

O julgamento administrativo levado à cabo pelo TCU, cujas conclusões 

culminaram no primeiro conjunto de determinações descritas acima, teve por objeto de 

investigação a fase interna da licitação
369

, doutrinariamente compreendida como a ocasião 

para se “promover o levantamento das informações necessárias e modelar a solução 

contratual cabível. [...] A Administração Pública deverá estabelecer os requisitos de 

habilitação, determinar a modalidade e o tipo, elaborando edital correspondente”
370

. 

Toda e qualquer licitação exige que a Administração estabeleça, de modo preciso 

e satisfatório, as condições da disputa. Mais precisamente, a Administração tem 

de licitar aquilo que contratará, - que significa dominar, com tranquilidade, 

todas as condições pertinentes ao objeto licitado, estabelecer de modo 

preciso as cláusulas da futura contratação. [...] A mens legis consiste 

precisamente em impor à Administração o dever de abster-se de licitar 

impensadamente, descuidadamente.
371

  

 

Nesse sentido, tanto a Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 

8.666, de 21 de junho 1993), em seu art. 7º, §2º, quanto a Lei Geral de Concessões (Lei 

9.987, de 13 de fevereiro de 1995), no art. 18, ratificam este entendimento doutrinário 

sobre a titularidade da Administração Pública sobre a modelagem do processo licitatório e, 

consequentemente, sobre a fase interna da licitação. 

Em momento preliminar, cabe ao gestor público reunir – dentre os servidores da 

repartição – aqueles que possuem habilidades ou conhecimentos técnicos essenciais à 

especificação do objeto do futuro contrato, independentemente do objeto licitado. A 

recomendação, faz-se ainda mais forte diante de contratações complexas, como o caso de 

concessões de serviços públicos precedida de obra pública, hipótese em que a 
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vantajosidade buscada pelo procedimento licitatório depende em grande monta da 

expertise empregada no desenho do objeto e do modelo licitatório
372

.  

A realização de estudos prévios deve lançar mão de ferramentas inseridas em 

outras áreas de conhecimento, a depender da complexidade do objeto a ser licitado, 

auxiliando a Administração a compreender as vicissitudes jurídica, econômica e técnica 

sobre os impactos decorrentes de ação pública que possa impor grande esforço financeiro e 

material para sua conclusão, seja mediante a construção de uma escola em determinado 

município, seja como em nosso caso, mediante a implantação de uma linha de trem de alta 

velocidade entre as maiores capitais do país. 

Em ambos os casos, a atuação da Administração Pública tem a mesma função, 

ainda que a complexidade de seu agir difira em razão da magnitude do empreendimento, a 

escolha de determinada solução dentre um rol de possibilidades juridicamente válidas 

(discricionariedade administrativa de conteúdo – “    ?”
373

) deverá ser realizada pelo 

administrador público, pelo poder concedente, pelo regulador – não pela instituição 

encarregada do controle externo.  

A complexidade do exercício dessa discricionariedade administrativa no momento 

da fase interna das licitações foi justamente um dos motivos que justificaram a criação de 

organismos reguladores independentes, mais aptos a fazer escolhas complexas em razão de 

sua especialização técnica sobre determinada matéria: a escolha sobre utilizar esquadrias 

de alumínio ou de ferro na construção de escolas públicas (qual a mais barata) tem uma 

evidente complexidade inferior à determinação sobre o melhor traçado para a implantação 

de uma ferrovia federal (quais os impactos para os municípios afetados, quais os custos de 

construção, quais os limites para indenização de desapropriações, dentre muitos outros 

fatores). 

Ao longo do processo de agencificação brasileiro (v. item 1.2 supra), houve a 

criação da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT como entidade da 

Administração Pública indireta com expertise técnica sobre a regulação das concessões 

rodoviárias e ferroviárias a quem, nos termos do art. 24, V da Lei 10.233, de 5 de junho de 

2001, compete “editar atos de outorga e de extinção de direito de exploração de 
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infraestrutura e de prestação de serviços de transporte terrestre, celebrando e gerindo os 

respectivos contratos”.  

A especialização sobre infraestrutura rodoviária e ferroviária
374

, exigida dos 

servidores que atuam na ANTT, resguarda o próprio titular do serviço público de 

transporte ferroviário de passageiros, a União, de escolhas impensadas que o administrador 

atécnico poderia realizar sem a devida compreensão sobre tema tão particular. Uma análise 

sobre o viés da discricionariedade técnica e da possível reserva de regulação, assim como 

realizado na seção anterior sobre a ANVISA, também seria cabível aqui. Entretanto, a 

hipótese de investigação que desejamos evidenciar nesta seção enseja a identificação da 

natureza jurídica dos atos de outorga elaborados pelo poder concedente, in casu, pela 

ANTT. 

Embora a discussão sobre o poder normativo das agências reguladoras siga 

sempre paralela a do poder regulamentar e enseje discussão sobre a edição de decretos 

autônomos que inovem na ordem jurídica, o debate sobre a natureza jurídica dos editais de 

licitação e dos contratos de delegação e de concessão, em relação às agências reguladoras 

de serviços públicos, parece adormecido. Isto porque a discussão a respeito dos editais e 

minutas de contratos de concessão tradicionalmente é capitaneada pelo estudo do próprio 

instituto da concessão375
. 

 A concessão-delegação
376

, como gênero da delegação de cometimentos públicos 

a particulares, possui natureza de contrato administrativo
377

 celebrado entre o poder 

concedente e o particular interessado o qual “revela uma decisão exercida dentro de uma 

significativa margem de discricionariedade”
378

.  

Essa decisão discricionária se exerce mediante ato singular autorizativo (seja 

decreto ou resolução) do Poder Executivo e inaugura a possibilidade de elaboração do 

edital e das minutas do contrato da concessão vindoura. Nesse sentido, tendo em vista a 
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moldura normativa forjada pelos comandos descritos na Lei Geral de Concessões 

conjugados ao ato autorizativo de determinada concessão, questiona a doutrina se edital e 

contrato de concessão poderiam criar direitos e obrigações não previstos na legislação, 

equiparáveis a atos normativos regulatórios abstratos
379

. 

Conquanto a doutrina alemã e suíça tenha desenvolvido os conceitos de sujeição 

especial, a qualificar editais e contratos da administração como atos-condição a uma 

relação de sujeição especial pré-existente
380

, os franceses alegam que os contratos 

administrativos são atos criadores de situações jurídicas subjetivas. Em relação aos 

contratos de concessão de serviço público, desponta a posição intermédia de LÉON 

DUGUIT, para quem o contrato de concessão encerra cláusulas contratuais (origem 

convencional) e cláusulas regulamentares (bloco de legalidade) 
381

. 

Embora mais alinhado à tradição do Direito Francês, o professor ALEXANDRE 

ARAGÃO sustenta que a fonte do direito dos serviços públicos não se limitaria às leis, 

porque como a Teoria Geral do Direito concede aos particulares a possibilidade de criarem 

relações jurídicas intersubjetivas decorrentes de suas próprias manifestações volitivas, não 

seria adequado pressupor que essa “faculdade negocial jusgen tica” fosse vedada quando 

umas das partes fosse o Estado.  

O que é importante frisar a respeito do poder normativo inerente às delegações 

de serviços públicos é que, como possui natureza [...] contratual, muitas vezes é 

o próprio contrato e/ ou o edital de licitação, para qual o concessionário assentiu, 

que estabelecem diretamente normas primárias (criam obrigações) ou que 

remetem à agência reguladora a sua interpretação ou integração. Ou seja, não é 

de se desprezar o poder normativo que as agências reguladoras de serviços 

públicos possuem, não apenas na emissão de Portarias ou Resoluções, mas 

também na elaboração dos editais de licitação e das respectivas minutas 

contratuais [...], sempre, naturalmente, dentro dos lindes legais.
 382

 (n.g.) 

 

Assim, o edital de licitação e a minuta do contrato de concessão são formas 

inequívocas de manifestação do poder normativo constitucionalmente outorgado às 
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agências reguladoras independentes, expoente a combinação, no direito pátrio, dos arts. 

174 e 175 da CRFB. Em nosso caso de estudo, portanto, o excesso de manifestações 

impostas pelo TCU à ANTT, principalmente sobre cláusulas que constituem a lei do 

serviço público concedido
383

, demonstra abalo sensível à própria autonomia regulatória 

deste ente regulador. 

Dentre as determinações da corte de contas incluídas no primeiro grupo de 

análise, todas encontram paralelo nas competências regulatórias gerais ou específicas ao 

setor ferroviário previstas, respectivamente, nos art. 24 e 25 da lei de criação da ANTT, 

Lei 10.233/2001.  

A imposição pelo TCU de descrição mais detalhada da configuração interna dos 

vagões e dos eventuais serviços oferecidos (restaurantes, banheiros, áreas de convivência), 

bem como a inclusão do tempo de viagem estimado no instrumento convocatório colidem 

com a competência regulatória da ANTT para propor os planos de outorga para exploração 

e prestação de serviços de transporte terrestres (art. 24, III, Lei 10.233/2001
384

).  

Ainda sobre determinações que alteraram o próprio objeto do plano de outorga, a 

determinação do TCU, obrigando a agência reguladora concedente a prever a ligação entre 

o Aeroporto Internacional de Guarulhos e a futura estação prevista para o Campo de Marte, 

a despeito de expressa indicação da ANTT sobre a existência de projeto semelhante 

desenvolvido pelo Estado de São Paulo, o que tornaria o trajeto economicamente pouco 

atrativo
385

, a proposta do TCU choca-se com a atribuição específica de a ANTT articular-
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salaire des employés. Ces clauses, dis-je, jouent véritablement comme loi du service". Em livre tradução: São 

cláusulas regulatórias formando verdadeiramente a lei do serviço aquelas que contenham dispositivos 

concebidos e existentes de fato em função de um serviço público explorado diretamente pela administração, 

por exemplo, as disposições relativas ao modo de exploração, ao número e à velocidade dos trens se se tratar 

de uma estrata de ferro concedida, às tarifas, às condições de segurança, ao salário dos empregados. Essas 

cláusulas, digo eu, funcionam como verdadeira lei do serviço [público]. 
384

      L  L    0    / 00            […] III - propor ao Ministério dos Transportes, nos casos de 

concessão e permissão, os planos de outorgas, instruídos por estudos específicos de viabilidade técnica e 

econômica, para exploração da infraestrutura e a prestação de serviços de transporte terrestre; 
385

 Trata-      p  j                 p    E                                    “Exp          p    ” q   

fora inicialmente previsto para operar em 2014, mas até a presente data (Julho/2017) ainda não entrou em 

operação. A concorrência entre serviços semelhantes com trajetos quase idênticos tem impactos direto no 

estudo de demanda e, consequentemente, na viabilidad      p             j     p              f     

             p óp         ó         f        ó           5 0/ 0 0-    á     p  á   f       “     p        

       zõ   p     q         f              ‘p    á     p      á    ’         : ( ) ‘                   

 p                          f  q                              p           p        q             z   

                     p        p                                              p   ’;   ( ) ‘            

passageiros usem trens intermunicipais para                                    p          p               
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se com órgãos e instituições dos Estados para conciliação do uso de estradas de ferro 

federais com as redes locais de metrôs e trens urbanos (art. 25, VI, Lei 10.233/2001
386

). 

A alteração unilateral pelo TCU das garantias que foram escolhidas pela ANTT 

para apresentação pelos potenciais interessados na fase de pré-qualificação vai além da 

missão constitucional do TCU de fiscalizar as contas públicas. A escolha de mecanismos 

contratuais de preço, custo e garantia, são elementos constitutivos da competência 

outorgada pelo art. 24, V, ipso est “editar atos de outorga e de extinção de direito de 

exploração de infraestrutura e de prestação de serviços de transporte terrestre”, do 

mesmo diploma legal. Igualmente invasiva é a alteração dos critérios de julgamento 

selecionados pela ANTT para o procedimento de licitação do TAV.  

O plano de outorga apresentado para escrutínio do TCU sustentava a combinação 

de dois critérios de julgamento a fim de (i) fomentar a competição entre os potenciais 

licitantes (critério menor tarifa) e (ii) reduzir o impacto financeiro do empreendimento nas 

contas públicas (critério menor financiamento público). O TCU, contudo, entendeu que a 

proposta afrontava o art. 15 da Lei Geral de Concessões que não prevê esse critério misto 

de julgamento
387

, sendo portanto, ilegal. 

O critério de julgamento proposto pela ANTT, contudo, não foi o resultado do 

livre exercício de escolha sobre um leque de possibilidades todas válidas perante o Direito. 

Esse critério de julgamento misto – menor tarifa e menor investimento público combinados 

– foi estatuído pelo Conselho Nacional de Desestatização, mediante Resolução CND nº 

06/2009, a qual predeterminava diversos aspectos do plano de outorga do trem de alta 

velocidade brasileiro. 

Art. 5
o
             p                         pú      p      p           

 xp           E -       á      z                                 

      p  f               p q              pú          M&FBOVESPA 

S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, em conformidade com o 

art. 2º, § 4
o
 e art. 4

o
, inciso VI, da Lei nº 9.491/97, sendo adotado como 

    ério de julgamento para classif          p                            

    fó                         E     ,                                 

                                       , em moeda 

                                                                                                                                                    
                       p        p            x       z              p        p                 q   p         

       f    j        f       p       ’ ” 
386

      L  L    0    / 00         5  […] VI – articular-se com órgãos e instituições dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios para conciliação do uso da via permanente sob sua jurisdição com as redes 

locais de metrôs e trens urbanos destinados ao deslocamento de passageiros; 
387

 BRASIL. Lei 8.987/1995: Art. 15 No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios: 

I - o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado; II - a maior oferta, nos casos de pagamento ao 

poder concedente pela outorga da concessão; III - a combinação, dois a dois, dos critérios referidos nos 

incisos I, II e VII; IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital; V - melhor proposta em razão da 

combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica; 

VI - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com o 

de melhor técnica; ou VII - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de propostas técnicas. 
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corrente nacional, ob                 áx           0 868 78  000 00 

(          õ                                     õ  , setecentos e oitenta e 

quatro mil reais); e ii) a oferta de MENOR VALOR DE TARIFA-

TETO QUI          p                 ô                        

 áx          0 60 (                 ) p   q   ô     . (maiúsculas do 

original, grifos nossos). 

 

A determinação específica do TCU de que fosse modificado do critério de 

julgamento da concessão evidencia uma violação à autonomia regulatória da ANTT por 

dois atores institucionais: o próprio TCU e também o CND. Vê-se, como primeiro aspecto 

da violação a sua autonomia regulatória, que a intervenção da corte de contas sobre as 

competências orgânicas da entidade reguladora não é de primeira ordem, mas decorre de 

reprimenda ao exercício, por outro organismo, no caso, o CND, de competência precípua 

da ANTT, a saber, a determinação de critérios de julgamento das concessões que propõe. 

Sobre o segundo aspecto, sobre a intervenção do Poder Executivo na autonomia das 

agências reguladoras federais, para que não se extrapole a investigação deste caso 

específico, remetemos o leitor ao caso envolvendo o CNPE e a ANP, item 2.2, supra.  

A fundamentação jurídica sobre a suposta ilegalidade da Resolução CND nº 

06/2009 pelo TCU expõe que o exercício de competência para edição de normas ex novo 

seria incompatível como o comando do art. 6º, §2º da Lei 9.491/1997
388

. Olvidou, porém, o 

Tribunal de Contas de que o Direito não se interpreta em tiras
389

 e que a origem do poder 

normativo do CND não decorre exclusivamente do dispositivo mencionado, mas da 

estratificação de suas competências sobre os processos de desestatização, dentre as quais 

incluída a aprovação da modalidades operacionais e as condições aplicáveis à 

desestatizações (art. 6º, inciso             “ ”   “ ”   /          V                        

da Lei do PND)
390

.  

                                                 
388

 BRASIL. Lei 9.491/1997: Art. 6º [...] § 2º O Conselho Nacional de Desestatização poderá baixar normas 

regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto de concessão, permissão ou autorização, 

bem como determinar sejam adotados procedimentos previstos em legislação específica, conforme a natureza 

dos serviços a serem desestatizados. 
389

 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito. São Paulo: 

Malheiros, 2002, p. 34: Eros Grau, Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do Direito, 2002, p. 34: 

“N           p                             p               p           q   q      x                põ     

intérprete, sempre, em qualquer circunstância, o caminhar pelo percurso que se projeta a partir dele – do texto 

– até a Constituição. Um texto de direito isolado, destacado, desprendido do sistema jurídico, não expressa 

     f           ”  
390

 BRASIL. Lei 9.491/1997: Art. 6º Compete ao Conselho Nacional de Desestatização: [...] II - aprovar, 

exceto quando se tratar de instituições financeiras: a) a modalidade operacional a ser aplicada a cada 

desestatização; b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou jurídica e o saneamento 

financeiro, necessários às desestatizações; c) as condições aplicáveis às desestatizações; d) a criação de ação 

de classe especial, a ser subscrita pela União; e) a fusão, incorporação ou cisão de sociedades e a criação de 

subsidiária integral, necessárias à viabilização das desestatizações. f) a contratação, pelo Gestor do Fundo 

Nacional de Desestatização, de pareceres ou estudos especializados necessários à desestatização de setores ou 
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Nesse compasso, a determinação do TCU de que o critério de julgamento criado 

pelo CND usurparia as competências do Congresso Nacional, donde aplicável a sustação 

de atos normativos prevista pelo art. 49, V da CRFB, reascende a vetusta discussão sobre a 

juridicidade de poder normativo outorgado a organismos setoriais. A nosso ver, a 

determinação do TCU ilustra problemas mais sérios que o não reconhecimento de poder 

normativo ao CND: a seletividade do Tribunal na elaboração de suas determinações à 

ANTT. 

Doutro bordo, vale destacar a excepcional intervenção do TCU sobre a própria 

modelagem econômico-financeira apresentada pela ANTT para concessão do TAV. 

Inicialmente, em razão da extensão dos valores necessários à realização do projeto, fora 

idealizado pela agência reguladora de transportes a apresentação de um projeto de 

concessão que fosse o mais atrativo possível aos potenciais licitantes-concorrentes, 

mediante, por exemplo, fixação de taxa de retorno dos investimentos atrativa para o futuro 

concessionário
391

.  

No plano de outorga do TAV, esse incentivo foi instrumentalizado pela fixação da 

taxa de desconto em 8%. Entretanto, o escrutínio sobre esse ponto levou o TCU a 

determinar a adoção de fórmula móvel de custo médio ponderado do capital (weighted 

average cost of capital
392

 – WACC) que indicava uma taxa de desconto média de 6,32%. 

Análise da jurisprudência recente do TCU demonstra que essa espécie de determinação é 

usual
393

, contudo, a justificativa para a utilização de critérios móveis de repactuação 

decorre de contexto diverso. 

Em tese, a utilização de critérios móveis de repactuação da equação econômico-

financeira dos contratos públicos impede eventual onerosidade excessiva para uma das 

partes contratantes, pois considera a variabilidade do contexto político e econômico, que 

                                                                                                                                                    
segmentos específicos. g) a exclusão de bens móveis e imóveis da União incluídos no PND. [...] IV - expedir 

normas e resoluções necessárias ao exercício de sua competência. 
391
 “    x                 p  j                        é         f           p                      

                    ó     É p             q          f  -                           p  j                     

mensuradas: uma estimação acima do seu valor justo gera lucros extraordinários às concessionárias, ao 

mesmo tempo em que penaliza os usuários, obrigados a pagar uma tarifa acima do seu valor justo. Por outro 

lado, tarifas-teto subvalorizadas diminuem a atratividade financeira do negócio, prejudicando o planejamento 

                             ”       O  M       As taxas de retorno dos projetos de concessão e PPP do 

setor de rodovias: Minoru Ito. 2015. 132 f. Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração 

Pública e de Empresas, Centro de Formação Acadêmica e Pesquisa. Disponível em: 

<http://hdl.handle.net/10438/13466>. Acesso em: 9 ago. 2017. 
392

 Em livre tradução: custo médio ponderado do capital. 
393

 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 2.154/2007 – Plenário. 



130 
 

subjaz à equação econômico-financeira dos contratos administrativos
394

. O uso de elevadas 

taxas internas de retorno justificou-se em concessões realizadas em 1990 quando o 

fantasma da inflação e da instabilidade política do final dos anos 1980 ainda pairava sobre 

a economia – era uma ferramenta fundamental para atração do capital privado
395

.  

Com a estabilidade político-econômica dos anos 2000, a manutenção de elevadas 

taxas de rentabilidade ao concessionário e a impossibilidade de negociação da equação 

econômico-financeira criaram cenários de onerosidade excessiva para o Erário. Nesse 

sentido, ao rever concessões rodoviárias realizadas em 1990, o TCU determinou que a 

ANTT realizasse estudos a fim de verificar se as concessões que mencionava estavam em 

“equil brio econômico econômico-financeiro, em razão da rentabilidade contratual - taxa 

interna de retorno do investimento (TIR)”
 396

.  

Em que pese o contexto histórico e a jurisprudência recente do TCU em situações 

semelhantes, o teor da determinação dirigida à ANTT no acórdão em análise difere, 

inclusive, do caso paradigma para adoção de critérios móveis de reequilíbrio econômico-

financeiro de concessões públicas, haja vista a devolução da matéria à agência reguladora 

(cf. Acórdão 2.154/2007) e a avocação da própria discricionariedade técnica da ANTT, no 

caso do trem de alta velocidade, mediante a imposição de um índice pré-determinado. 

Outras determinações foram imputadas à ANTT com igual gravidade à 

manutenção da autonomia decisória do ente regulador, que teve sua margem de 

discricionariedade técnica dilapidada ou reduzida a zero quando determinado que o 

contrato de concessão do TAV deveria incluir necessariamente uma cláusula contratual de 

disclosure tendente a permitir o controle do concessionário pela ANTT e pelos órgãos de 

controle externo. Veja-se que a exigência da previsão contratual beneficia exclusivamente 

o controle externo, porque decorre implicitamente do poder regulatório das agências a 

solicitação de documentos e afins de seus agentes regulados, especialmente considerando-

                                                 
394

 “N  q               , ou seja, aquela TIR inicialmente esperada pelo investidor, há que se notar que sua 

                     “p    ó       ex ante num cenário de estabilidade jurídico-    ô    ”       á     à 

elaboração de projeções de investimento, prognósticos estes que, por mais apurados que sejam, não 

                “ x           f          ”  […]       q                             xp             

realidade eventualmente pode implicar, a depender de sua origem, consistência e impacto, o dever de 

   q          […]                                                                      á   ”  G ZEL   

Rafaella Peçanha; MOREIRA, Egon Bockman; Contratos administrativos de longo prazo, equilíbrio 

econômico financeiro e taxa interna de retorno (TIR) in MOREIRA, Egon Bockman. Contratos 

administrativos, equilíbrio econômico-financeiro e a taxa interna de retorno. Belo Horizonte: Fórum, 

2016. p.347. 
395

 ITO, Minoru. As taxas de retorno dos projetos de concessão e PPP do setor de rodovias: Minoru Ito. 

2015. 132 f. Dissertação (mestrado) - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Centro de 

Formação Acadêmica e Pesquisa. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10438/13466>. Acesso em: 9 ago. 

2017. 
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 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 2.154/2007 – Plenário. 
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se a hipótese de que o contrato concessório inaugura uma relação de sujeição especial entre 

regulador e regulados
397

. 

Outra determinação que chama à atenção é a conclusão do acórdão, calcada em 

previsão de norma interna do TCU, sobre a criação de grupo de trabalho exclusivamente 

composto de auditores da corte de contas para acompanhar a execução do futuro contrato. 

Não seria essa umas das competências basilares da ANTT como órgão regulador dos 

serviços públicos de transportes terrestres? É o que parece indicar o art. 24, VIII da Lei 

10.233/2001: “fiscalizar a prestação dos serviços e a manutenção dos bens arrendados, 

cumprindo e fazendo cumprir as cláusulas e condições avençadas nas outorgas e 

aplicando penalidades pelo seu descumprimento”. No entanto, embora reste clara a 

competência da ANTT, a determinação do TCU preenche exatamente o espaço de 

competência do ente regulador, conforme excerto abaixo: 

9.6. determinar, em complementação ao que estabelece os arts. 11 e 12 da 

IN TCU no 27/2008 e em caráter excepcional, a instalação de grupo de 

trabalho a ser composto por auditores da Sefid, Secob-2 e 8a Secex, sob 

coordenação da primeira, para que, no prazo de 90 (dias) após a assinatura 

do contrato, elaborem planejamento específico quanto à forma de 

acompanhamento da execução contratual da concessão de serviço público 

de transporte de passageiros por meio de TAV. 

 

A determinação não apena viola a autonomia regulatória da ANTT, como a 

submete a planejamento específico, realizado por outro órgão, sobre uma de suas 

competências legais mais relevantes em se tratando de agência reguladora de serviços 

públicos concedidos, qual seja, a gestão da execução destes contratos. 

Com igual destaque, o TCU avoca para si competências da ANTT quando, por 

exemplo, determinou que verbas acessórias do concessionário, decorrentes de eventuais 

atividades secundárias como e.g. a exploração de serviços nas futuras estações do TAV 

deveriam, obrigatoriamente, ser revertidas à modicidade tarifária. Essa determinação do 

TCU também encontra paralelo com a competência da ANTT descrita no art. 24, que lhe 

confere a responsabilidade de “promover estudos aplicados às definições de tarifas, preços 

e fretes, em confronto com os custos e os benefícios econômicos transferidos aos usuários 

pelos investimentos realizados”. 

                                                 
397

 MAYER, Otto. Derecho administrativo alemán. Tradução. Horácio H. Erredia e Erneste V. Rotoschin. 

                    :            98   p  8 : “                      ó          p            z                

forma absoluta, o sea, que no es admisible que el Estado solo pueda obrar efectivamente cuando un acto de 

autoridad la autorice, y emitir un acto de autoridad, únicamente en el caso en que una ley la faculte. Es 

menester contentarse con una reglamentación relativa, aproximada; en una palabra: dentro de lo posible. Lo 

que decíamos más arriba de la ley, se aplica igualmente al acto administrativo. Para la administración del 

Rechtstaat debe haber tantas relaciones jurídicamente reguladas por leyes y actos administrativos como ello 

sea compatible con el fin especial de esta actividad. Se trata, pues, a este respecto, más bien de una 

           ó  q                        ”  
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Ainda relacionado ao cálculo da tarifa, causa espécie a determinação à ANTT – de 

natureza obrigatória, recorde-se – de interferência expressa sobre a execução da agenda 

regulatória da ANTT, mediante imposição pela corte de contas de que fosse editado ato 

normativo a regular os procedimentos necessários para as revisões ordinárias e 

extraordinárias das tarifas. Cabe ao TCU indicar eventual ilegalidade, inclusive por 

omissão, mas não substituir ao regulador.  

Não obstante as críticas acima apontadas, a função constitucional atribuída ao 

TCU é imprescindível para o controle do Erário, especialmente se considerarmos o triste 

histórico de desvios e escândalos nacionais envolvendo o dispêndio de dinheiros públicos. 

Prescreve o art. 70 da CRFB que a fiscalização conduzida pela corte de contas levará em 

consideração a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos sob seu escrutínio.
398

  

A doutrina diverge sobre o alcance do controle externo exercido pelo TCU sobre 

as agências reguladoras. Embora integrantes da Administração Pública indireta por 

definição, as agências reguladoras submetem-se ao regime jurídico administrativo
399

 

caracterizado, sob o viés das sujeições, pelo controle procedimental prévio e pelo controle 

externo posterior das atividades que impliquem na utilização de verbas públicas. É o 

fundamento genérico e autoevidente para a submissão das agências reguladoras às mesmas 

regras licitatórias aplicáveis para a Administração Pública Direta, bem como à regra do 

concurso público e ao escrutínio de contas pela corte de contas competente. Não se 

questiona o fato. 

Entretanto, o regime jurídico administrativo impõe sujeições procedimentais a fim 

de que um interesse público determinado seja atendido de acordo com os princípios 

norteadores da atividade administrativa (sejam expressos pelo texto constitucional ou não). 

A licitação não tem por objetivo intrínseco a redução das opções de escolha do 

administrador público, mas informa o melhor caminho para se encontrar a maior 

vantajosidade para a Administração. Da mesma forma, cremos que a regra do concurso 

público não reduz o universo de potenciais servidores públicos, mas tão somente contribui 

para a concretização do princípio constitucional da impessoalidade. Em linha silogística 

com o exposto, o controle posterior dos gastos públicos pelo Tribunal de Contas não tem 

                                                 
398

 BARROSO, Luiz Roberto. Agências reguladoras. Constituição, transformações do estado e legitimidade 

democrática. in RDA – Revista de Direito Administrativo., Rio de Janeiro, v. 229, p. 285-312, jul. 2002. 

ISSN 2238-5177. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46445>. 

Acesso em: 04 Ago. 2017. 
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 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 25.ed. São Paulo, Atlas, 2012, p.61: 

“Basicamente, pode-se dizer que o regime administrativo resume-se a duas palavras apenas: prerrogativas e 

sujeições.” (grifos do original). 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/46445
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por escopo rechaçar as escolhas do administrador público, mas determinar as correções de 

ilegalidades ou recomendar a revisão de atos incompatíveis com a legitimidade e com a 

economicidade.  

Observe-se que esse controle [exercido pelo TCU] versará, basicamente 

sobre a gestão administrativa em sentido próprio. Não caberá ao Tribunal 

de Contas investigar o conteúdo das decisões regulatórias emitidas pela 

agência. O que se deveria verificar são os dispêndios, licitações e 

contratações produzidos, os atos atinentes a pessoal e sua remuneração. 

Enfim, a atuação do Tribunal de Contas envolverá a fiscalização da 

agência reguladora enquanto autarquia federal, não como órgão titular de 

competências regulatórias.
400

  

 

É o que ocorre no segundo grupo de determinações lavradas no Acórdão 

1.510/2010-    á                z           p             “ ”  “j”  “k”  “ ”  “ ”   “ ”     

quais ilustram hipóteses de exercício do controle de legalidade e de economicidade 

realizado pelo TCU. Destaque-se, dentre essas, as determinações à ANTT para a correção 

quantitativa de materiais previstos no projeto básico, incompatíveis com os cálculos e com 

  EV E  p          (       “ ”)  p                              q                   

     p     (       “ ”)              j                  f             pú   co do projeto, 

                p                       p     N  (       “ ”)  E p                      

a este último ajuste, informa o próprio Tribunal de Contas potencial economia para o 

Erário no valor de R$ 1.498.110.743,11 (um bilhão, quatrocentos e noventa e oito milhões, 

cento e dez mil, setecentos e quarenta e três reais e onze centavos)
401

. 

O controle sobre legitimidade, contudo, é mais amplo e suscita dúvidas na 

doutrina, ainda sem respostas definitivas, porque compreende-se o conceito com princípio 

que impõe a “fidelidade ao atendimento dos interesses públicos primários, que há de ser 

toda a justificação da ação do Estado, [...] que qualifica ou desqualifica as ações, os 

agentes, os governos e os pr prios regimes”
402

. Denota-se, portanto, uma forte carga 

política no conceito, porquanto pressupõe o preenchimento do mandamento democrático 

de congruência entre o exercício do poder extroverso e a vontade geral. 

Nesse ponto, o controle realizado pelo TCU reveste-se dessa especial 

característica política, especialmente as competências constitucionais descritas no art. 71, 

incisos I, II, IV, VI, VIII, IX e X
403

. Segundo análise realizada pelo professor DIOGO DE 
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FIGUEIREDO MOREIRA NETO
404

 o elemento político exsurge quando se está diante de 

competência autônoma, não dependente de outros poderes ou entidades administrativas. 

Entretanto, relevante destacar o já exposto sobre a competência para o escrutínio prévio 

dos procedimentos licitatórios envolvendo projetos de desestatização: esta não deflui do 

texto constitucional, mas de lei em sentido estrito, a saber Lei 9.491/1997. 

Desta forma, a competência para análise prévia dos editais e minutas de contrato 

de projetos de concessão de serviços públicos seria uma competência também política, 

porque autônoma em relação aos demais poderes, o que, per se, não exclui a necessidade 

de que o agir do controlador seja pautado por critérios técnicos de julgamento. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre a 

necessidade de que o controle financeiro e contábil da Administração pelas cortes de 

contas seja exercido nos estritos limites da competência constitucional que lhe foi 

outorgada. Nesse sentido, o pretório excelso analisou duas leis estaduais que 

condicionavam a eficácia de contratos administrativos, em um caso
405

, e a concessão de 

incentivos fiscais, em outro
406

,  à análise prévia pelo tribunal de contas dos respectivos 

estados. Os argumentos do STF evocaram duas graves violações a justificar a suspensão 

das leis impugnadas: a ofensa à separação dos poderes e a ausência de margem de 

discricionariedade epistêmica para que o constituinte estadual dispusesse de forma diversa 

do texto da constituição federal. Mais recentemente, sob o argumento de violação às 

                                                                                                                                                    
República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; II 

- julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
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competências da União para legislar sobre licitações, o STF se posicionou novamente 

contrário ao controle prévio pelo TCU
407

. 

Contrário ao exercício do controle prévio dos editais de licitação de obras e de 

concessões relacionadas à infraestrutura nacional, o professor EDUARDO JORDÃO advoga a 

inconstitucionalidade do mecanismo de controle, haja vista a ausência de anteparo 

constitucional ou legal para a instituição da Instrução Normativa TCU nº 27/2008. Em 

argumentação crítica de posicionamento isolado, porém mais recente, do Supremo 

Tribunal Federal
408

, que afirma a extração de competências constitucionais implícitas de 

Tribunal de Contas oriundo de um poder cautela: “não cabe ler de maneira implícita algo 

que a Constituição estatuiu explicitamente de outra forma. E é este o principal problema da 

interpretação extensiva dos poderes do TCU ao qual a Corte procedeu”.
409

  

Algumas conclusões parciais podem ser extraídas da análise realizada acima sobre 

o controle do TCU acerca das atividades fim das agências reguladoras. Sob o manto de um 

controle de legitimidade, o suposto exercício de controle político da tomada de decisão da 

ANTT – congruência entre os objetivos propostos e o interesse público primário – assume 

feições técnicas, afronta a decisão regulatória original e a substitui, em literal situação de 

avocação de discricionariedade técnica de entidade reguladora
410

. Não se trata, contudo, da 

regra, pois que diversas determinações analisadas acima têm por escopo a reforma de 

escolhas ilegítimas do ente regulador, e.g. sobrepreço de itens no EVTE do trem de alta 

velocidade brasileiro. 

                                                 
407
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Após todas as determinações analisadas acima serem cumpridas diligentemente 

pela ANTT, adveio nova Resolução do CND nº 5, de 12 de julho de 2010 dispondo sobre 

“o modelo de concessão e o procedimento de operacionalização da concessão para 

implementação e operação” do TAV e, por fim, o Edital de Licitação nº 001/2010 foi 

finalmente tornado público mediante o Aviso de Licitação publicado em 14/7/2010.  

No entanto, novas considerações foram tecidas pelo TCU sobre o Edital já 

publicado, conforme Acórdão TCU 1.796/2011-Plenário, o qual, prolatado em 06/07/2011, 

impôs 6 determinações e 2 recomendações adicionais à ANTT, as quais, novamente, foram 

atendidas pelo ente regulador mediante retificações ao Edital de Licitação nº 001/2010. Em 

5/10/2011 a primeira licitação do TAV foi declarada deserta pela ANTT, nos termos da 

Resolução de Diretoria nº 3.724, de 5 de outubro de 2011.  

Em meio a tantas incertezas e objeto de desejo de políticos, burocratas, 

reguladores e controladores, novo edital de concessão fora anunciado para 2012, o que de 

fato ocorreu, porém, infelizmente, o projeto de concessão do trem de alta velocidade não 

logrou êxito em sua segunda tentativa de existência. 

No que toca ao princípio da segurança jurídica [...] quando um Estado 

chama aos investidores internacionais ou nacionais para que compareçam 

a um processo de privatização, deve indicar claramente a regulação a que 

aquelas empresas estarão submetidas e irão operar. Essas condições de 

operação devem manter-se na medida do possível e do razoável para que 

os investidores não se sintam enganados, ludibriados, mas por outro lado, 

também não é possível sustentar ou limitar a capacidade normativa dos 

Estados de mudar eventualmente tais regras ou princípios em nome do 

interesse público e social
411

. 

 

A longa análise do caso da primeira tentativa de concessão do trem de alta 

velocidade brasileiro evidencia um projeto construído pela ANTT e pelo TCU em paralelo. 

Além desses dois atores institucionais, desponta o Conselho Nacional de Desestatização 

como outro ingrediente que paulatinamente lapidou a competência regulatória da ANTT. A 

nosso ver, o excesso de interesses e de instâncias decisórias contribui fortemente para a 

redução da segurança jurídica que se espera em investimentos de tão relevante impacto.  

Não nos parece verossímil que algum investidor se sentisse minimamente 

confortável com o cenário desenhado de para o trem de alta velocidade brasileiro: a quem 

deveria o futuro concessionário direcionar seus esforços de compliance? Ao poder 

concedente e à agência reguladora setorial? Ou ao órgão de controle externo que tem o 

poder factual de modificar as decisões desta última, desde a publicação do edital? Ou ao 
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conselho composto de membros do Poder Executivo federal, que baixou regras para 

modelagem operacional do projeto a ser executado? Às questões, não existe uma resposta 

segura. 

 

2.5. O CONTROLE JUDICIAL DA REGULAÇÃO (ANATEL VERSUS STJ) 

A constante tensão entre os Poderes da República foi recentemente evidenciada 

pela doutrina pátria em discussões sobre o ativismo dos tribunais brasileiros, especialmente 

dos tribunais superiores, sob a égide da efetividade de direitos constitucionalmente 

assegurados e sob o amparo da eficácia horizontal dos direitos fundamentais
412

. 

O viés dos estudos constitucionais sobre a matéria deflui da necessidade de dar 

efetividade a direitos fundamentais inscritos na constituição mediante o apelo individual 

(ou coletivo) ao judiciário. Os estudos a respeito do ativismo judicial capitanearam uma 

profusão de trabalhos acadêmicos que puderam revisitar questões anteriores e próprias do 

Direito Administrativo, qual seja, a sindicabilidade dos atos administrativos 

discricionários
413

.  

O controle judicial dos atos administrativos é expressão dos mecanismos de freios 

e contrapesos instituídos constitucionalmente a fim de manter a harmonia entre os 

poderes
414

. Não há lide que possa ser excluída da apreciação judicial, de modo que toda e 

qualquer pretensão resistida pode ser submetida ao Poder Judiciário, sendo inclusive 

preceito expressamente previsto no texto constitucional em seu art. 5º, XXXI.  

Com as agências reguladoras, entes que compõem a Administração Pública 

Indireta, o controle judicial ex post, com mais razão, é necessário. Isso porque – pelo 

menos em tese –  são autônomas em relação ao Poder Executivo, constituindo “    fonte 

                                                 
412
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organizada de produção permanente de [...]       ”
415

 não se resumindo ao preenchimento 

de conceitos jurídicos indeterminados ou de espaços de discricionariedade administrativa 

deixados pelo legislador. A concentração de poderes em apenas uma entidade 

administrativa (normativa, executiva e, em alguns casos, judicante) torna ainda mais 

necessário o controle externo, com o qual não discordamos. 

A tomada de decisão pela Administração Pública é gênero da qual os atos 

regulatórios de suas agências setoriais são espécie. Nesse sentido, a análise do controle 

judicial dos atos regulatórios inicia-se onde a vetusta discussão da sindicabilidade do 

mérito administrativo parou.  

[C]om a criação das Agências Reguladoras, dotadas de autonomia 

administrativa, insubordinação hierárquica e independência técnica 

decisória (para alguns, a denominada “                    é     ”)  

renasce o debate acerca da fronteira do controle exercido pelo Poder 

Judiciário sobre os atos executivos estatais.
416

 

 

Uma das justificativas para criação das agências reguladoras setoriais, conforme 

explicitado acima (v. item 1.2) foi a necessidade de insulamento de decisões 

eminentemente técnicas da ingerência política, suscetível a inclinações e a dúvidas que a 

justificativa acadêmico-científica reduz em grande monta. Com o surgimento de entes 

reguladores autônomos, retoma-se com mais força a discussão
417

, a respeito da 

discricionariedade técnica da Administração Pública e, em seu encalço, do Regulador.  

Há, entretanto, que se relevar uma suposta neutralidade incontestável na utilização 

de critérios técnicos: “  aplicação de um critério objetivo é o ponto terminal de um longo 

processo plenamente integrado por inúmeras escolhas relacionadas a juízos de 

            ” e, de mais a mais, é intrínseco à atividade científica o diálogo e a 

possibilidade de soluções paralelas a um mesmo problema, de modo que um 

                                                 
415
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posicionamento técnico não invalida outro em sentido contrário
418

. Desta forma, embora as 

competências outorgadas às agências reguladoras federais sejam, em sua maioria, 

relacionadas a conceitos técnicos do setor regulado submetido à sua interferência, não se 

exclui o conteúdo político de cada uma de suas decisões.  

O controle judicial dos atos regulatórios realça alguns problemas do ativismo 

judicial como, por exemplo, o moralismo do controle judicial que, no afã de dar 

efetividade a determinado direito constitucionalmente protegido, olvida os impactos de sua 

decisão no sistema em que aquele se insere. Na contramão, a análise puramente positiva do 

controle judicial não é apta a compreender as vicissitudes que envolvem o controle dos 

atos regulatórios. Em outras palavras, “   impactos sistêmicos do ato regulatório 

ultrapassam a competência técnica jurídica do j  z”  impondo-se de algum modo uma 

maior autocontenção em suas decisões, recomendando-se maior deferência às decisões 

prospectivas do regulador
419

. 

Essa seção, diferente das outras, portanto, apresenta, inicialmente, como se 

desenvolveu nos Estados Unidos da América os precedentes da judicial deference às 

decisões das agências norte-americanas para, na esteira, analisar três casos julgados pelo 

Superior Tribunal de Justiça
420

 dos quais podemos extrair elementos para a construção de 

uma teoria de deferência judicial propriamente adaptada à realidade jurídico-institucional 

brasileira. 

 

2.5.1. Deferência judicial às agências reguladoras: o caso norte-americano 

Reconhecida desde o fim do século XIX pelos Estados Unidos da América como 

essencial à manutenção da higidez do mercado, a regulação exercida por suas agencies, 

com alguma frequência, entrou em conflito com a revisão judicial dos atos estatais. O caso 

mais paradigmático da jurisprudência americana, Chevron U.S.A., Inc. v. Natural 

Resources Defense Council, Inc., questionou quais os parâmetros de revisão judicial 

poderiam ser utilizados pelo Poder Judiciário, quando a própria lei delegara a competência 

para que a agência interpretasse e criasse regulamentos sobre determinadas matérias. 

A questão se fez relevante, uma vez que nos EUA o fundamento de validade da 

revisão judicial é o respeito pelo Congresso Nacional aos comandos da Constituição. 

                                                 
418
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Todavia, a Constituição norte-americana não define expressamente os limites para que o 

Congresso delegue a agências a edição de regulamentos (statutes). Nos últimos anos, esse 

problema foi questionado algumas vezes perante a Suprema Corte Americana, motivo pelo 

qual passamos a uma breve análise do desenvolvimento da deferência judicial nos Estados 

Unidos.  

Primeiramente, o caso Skidmore v. Swift & Co.
421

, julgado em 1944, é 

considerado um marco na construção da noção norte-americana de deferência judicial, pois 

a partir deste precedente passou-se a aplicar, ainda que de maneira prematura, um critério 

para contenção da revisão judicial, o que passou a ser conhecido por deferência Skidmore. 

Sua aplicação pressupunha a deferência judicial a decisões administrativas tomadas por um 

ente dotado de experiência e informações que não poderiam ser ignoradas pelo judiciário 

em hipótese de revisão
422

. Para tanto, exigia-se uma análise do contexto subjacente às 

decisões administrativas sub examine, tal como o histórico legislativo ao redor do assunto e 

a previsão legal expressa de competência para o agente administrativo interpretar os textos 

legislativos envolvidos.  

A aplicação pelas cortes americanas da deferência Skidmore dependia, portanto, 

da determinação do grau de persuasão da escolha regulatória da agência, mediante a 

análise de fatores externos à própria decisão questionada, como viabilidade da proposta, 

sua consistência ante decisões anteriores, a validade da motivação intrínseca do ato, dentre 

outros
423

. Nesse sentido, a fim de evidenciar os problemas que a escolha interpretativa da 

agência sobre o texto legalmente válido poderiam ensejar, a jurisprudência norte-

americana desenvolveu-se de forma mais acentuada no paradigmático caso Chevron. 

Em 1984, a Suprema Corte norte-americana reverteu a decisão tomada pelo 

Tribunal de Recursos do Distrito de Columbia, favorecendo a posição da entidade norte-
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americana que defende o meio ambiente no caso Chevron USA Inc. v. Natural Resources 

Defense Council
424

.  

No caso Chevron, a agência de proteção ambiental dos EUA (EPA - 

Environmental Protecting Agency) criara uma definição para fontes poluentes, a qual foi 

modificada após a sucessão do governo central (término do mandato do presidente Carter e 

posse de Reagan), flexibilizando o critério adotado inicialmente e favorecendo sociedades 

que, nos termos do critério anterior, não atenderiam aos padrões ambientais mínimos. O 

Conselho de Defesa dos Recursos Naturais recorreu ao Poder Judiciário para solucionar a 

questão; em primeiro grau, foi proferida decisão garantindo a manutenção do critério 

inicial, mais rígido e mais protetivo do meio ambiente. A Chevron U.S.A. Inc. recorreu da 

decisão, sentindo-se prejudicada por não mais poder gozar da regra nova, mais benéfica 

para sua atividade. 

A posição final da Suprema Corte foi no sentido de manter a nova regra editada 

pela EPA, uma vez que sua expertise no assunto não poderia ser superada pela análise 

meramente jurídica do caso, tal como apresentados à corte. Para chegar a esta conclusão, o 

juiz John Paul Stevens analisou o caso em dois passos para se determinar os limites da 

atividade jurisdicional e as hipóteses em que a deferência judicial às agências se mostrava 

essencial. 

Reconhecido como o Teste Chevron em Dois Passos (Chevron two-step test), 

compõe-se de dois questionamentos preliminares diante da revisão de ato regulatório: 

1. O Congresso falou diretamente sobre a matéria específica que se 

questiona? Se a intenção do Congresso está clara, não há o que se 

discutir; tanto o judiciário, como a agência deverão executar fielmente à 

intenção indubitável expressa pelo Congresso. 

Se o Poder Judiciário determinar que o Congresso não se manifestou 

direta e precisamente sobre a matéria analisada, o judiciário não poderá 

simplesmente impor sua construção própria para a regulação questionada. 

Pelo contrário. 

2. Se a regulação é silente ou ambígua em relação à matéria específica, a 

questão para o judiciário é saber se a resposta dada pela agência à matéria 

é baseada em uma edição permissível da regulação.
425

 

 

A escolha da Corte em valorizar a decisão administrativa da Agência de Proteção 

do Meio-Ambiente (EPA) foi baseada na interpretação da Suprema Corte de que o 

Congresso americano delegara autoridade interpretativa das normas às agências 

                                                 
424
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administrativas. Assim, por meio dessa delegação implícita, o Congresso legisla 

garantindo-se que quaisquer ambiguidades serão dirimidas em sede administrativa
426

.  

A criação de um procedimento simples em duas etapas a determinar os limites da 

revisão judicial sobre decisões de agências transformou o caso Chevron em precedente 

essencial para o direito administrativo norte-americano. O paradigma Chevron foi citado 

aproximadamente 8000 vezes em decisões judiciais nos Estados Unidos, superando 

diversos outros casos paradigmáticos da common law norte-americana
427

. Entretanto, ao 

longo dos anos questionou-se a quais decisões de agência o procedimento em duas etapas 

seria aplicável. Toda e qualquer decisão administrativa, portanto, estaria sujeita à 

deferência Chevron? 

O alcance do Chevron two-step test foi delineado em 2001, no julgamento do caso 

United States v. Mead Corp
428

.  A Suprema Corte chegou a um novo entendimento em 

relação à deferência judicial, conhecida como step zero (etapa zero) do teste Chevron. Isso 

porque, passou-se a entender que apenas são qualificáveis ao teste Chevron aquelas 

decisões que decorrem do exercício de competência delegada pelo Congresso para que a 

agência edite normas com força de lei
429

. Não superada a etapa zero, a revisão judicial 

poderia lançar mão de eventual deferência mediante o grau de persuasão da decisão, tal 

como em Skidmore
430

. O precedente em Mead pode ser considerado uma abordagem mais 

elaborada do Chevron two-step test, visto que nela se exige uma manifestação, ainda que 

indireta, de delegação de competência por parte do Legislativo às agências para emitir 

decisões em casos em que houvesse ambiguidade. 

                                                 
426
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Mais recentemente, em 2013, a disputa existente em City of Arlington v. FCC
431

 

serviu para refinar ainda mais o conceito de deferência judicial em suas diversas nuances 

no direito norte-americano. Nesse litígio, especificamente, discutia-se a competência da 

FCC em interpretar, em sede administrativa, uma ambiguidade existente no próprio ato 

legislativo que lhe deu competência para expedir normas sobre comunicações. Mais 

precisamente, no Telecommunications Act de 1996
432

 foi concedida à FCC a capacidade de 

prescrever regras regulamentadoras necessárias à garantia do interesse público. Ainda, no 

mesmo texto legal há previsão de matéria técnico-específica relativa ao uso de espaço para 

aplicações sem fio e a imposição de um prazo razoável para atendimento das imposições 

regulatórias pelos agentes econômicos. Assim, após uma série de pedidos de 

esclarecimentos por parte dos agentes do setor, a FCC estabeleceu o que seria um prazo 

razoável para a utilização desses espaços. 

Em oposição ao prazo estabelecido pela FCC, membros do governo alegaram que 

havia falta de competência da FCC para elaborar norma administrativa relacionada a esse 

artigo específico, sob o argumento de que, no próprio Telecommunications Act havia 

outros artigos que deixavam clara a intenção do Congresso de não permitir a interpretação 

administrativa desse artigo sobre espaços de aplicação sem fio. 

O recurso dirigido a Suprema Corte buscava definir se era válida a interpretação 

da FCC sobre uma ambiguidade legal referente à sua própria competência para exprimir 

interpretações sobre ambiguidades legais. A despeito da opinião dissidente do justice 

Roberts, a decisão da Suprema Corte norte-americana foi pautada pelas opiniões dos 

justice Antonin Scalia e justice Stephen Breyer
433

, que concluíram que a interpretação da 
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dependendo do contexto específico de cada caso. Assim, ele discorda de Scalia no que diz respeito à 

aplicação direta do método Chevron, por não considerar que a delegação de autoridade pelo Congresso não 
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uma determinada matéria deveria ou não ser decidida pelas agências, e não pelo Judiciário. Para o Justice 
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FCC sobre sua própria competência também estaria sujeita ao teste Chevron para 

deferência judicial. 

O brevíssimo relato da deferência judicial nos Estados Unidos ilustra a 

profundidade da discussão em torno da autonomia das agências reguladoras, especialmente 

nesses casos, sobre o grau de autonomia decisória que o ordenamento jurídico lhes confia 

e, na esteira, lhes resguarda. Embora não exista espécie de Chevron two-step test no direito 

brasileiro, é importante ressaltar casos jurisprudenciais que elevaram a autonomia decisória 

das agências reguladoras nos últimos anos. Nas três subseções seguintes, serão expostos 

três casos em que o judiciário brasileiro confrontou decisões regulatórias da ANATEL 

altamente técnicas, habilitadas, em tese, à deferência judicial.  

 

2.5.2. Interurbano municipal (REsp 973.686-PR) 

O primeiro caso de deferência judicial à brasileira analisado versa sobre a tarifa 

cobrada por empresa concessionária de telefonia para ligações realizadas entre terminais 

localizados dentro de um mesmo município, em Marialva, região norte central do estado 

do Paraná.  

No início dos anos noventa, o setor de telecomunicações organizava-se em 

monopólio público de fato, composto por empresas estatais de telefonia, controladas pelos 

Estados federados, submetidas às diretrizes gerais da empresa estatal federal, a 

Telecomunicações Brasileiras S.A. – a Telebrás. Com a promulgação da Emenda 

Constitucional nº 08/1995, o setor de telecomunicações passou por um momento de 

transição: da endorregulação estatal para a heterorregulação normativa estatal realizada 

pela ANATEL.  

A Lei Geral de Telecomunicações, Lei 9.472, de 16 de julho de 1997 (a LGT) 

instituiu um complexo sistema que permitisse o compartilhamento de infraestruturas, a 

expansão dos serviços oferecidos e a atualização das tecnologias empregadas em paralelo a 

condições equilibradas de remuneração dos concessionários privados. As determinações 

técnicas e mais pormenorizadas caberiam à regulação normativa da Agência Nacional de 

                                                                                                                                                    
Roberts, o Judiciário deveria se manter vigilante, devido ao grande poder que é concedido aos agentes da 

administração pública nos Estados Unidos. Dessa forma, seria papel desse Poder observar os limites impostos 

pelo Legislativo às ações das agências, como garantia de que as intenções reais do Congresso, isto é, aquelas 

expressamente previstas nos textos legais, fossem cumpridas pelos membros do Executivo. Roberts nega 

qualquer forma de presunção sobre as intenções do Legislativo no que se refere à delegação de funções aos 

agentes administrativos, sendo necessário que o Judiciário interfira para esclarecer qual é essa real intenção, 

em uma análise casuística. Cf. City of Arlington, TX v. FCC - Oral Argument - January 16, 2013. 

Disponível em https://www.oyez.org/cases/2012/11-1545. Acesso em 20 ago. 2017. 

https://www.oyez.org/cases/2012/11-1545
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Telecomunicações, a ANATEL, criada pela LGT sob a forma de autarquia em regime 

especial. 

O caso em análise ocorreu em meados de 2003 no município de Marialva, no 

estado do Paraná. Município territorialmente extenso, Marialva possui além de seu centro 

urbano, os distritos municipais de São Luiz, Aquidaban e São Miguel distantes 26,6km, 

17,5km e 4,6km do centro urbano de Marialva, respectivamente. Tanto o município quanto 

os três distritos municipais informados utilizam o código de discagem direta a distância – 

DDD – de número 44. Embora dentro da mesma divisão territorial política, o município de 

Marialva, ligações telefônicas efetuadas, por exemplo, entre o distrito de Aquidaban e o 

centro urbano de Marialva, eram cobrados pelas concessionárias como ligações 

interurbanas e não como simples ligações locais. 

A cobrança de diferentes tarifas pelas concessionárias de telefonia era 

regulamentada, à época, pela Resolução ANATEL nº 85, de 30 de dezembro de 1998, mais 

especificamente por seu art. 4º que determinava q      “Á     L     ”          f       

pela Agência considerando o interesse econômico, a continuidade urbana, a engenharia das 

Redes de Telecomunicações e as localidades envolvidas. 

O fato, especialmente o critério da “                   ” ensejou o ajuizamento 

de Ação Civil Pública pela Associação Comercial e Industrial de Marialva em face da 

empresa estadual de telefonia, à época a Telepar, e da ANATEL. O pedido da ACP, dentre 

outros, resumia-se ao ressarcimento de danos materiais dos consumidores ante a suposta 

cobrança indevida pela empresa estadual de telefonia, de tarifa de ligações de longa 

distância (interurbanas) entre aquelas localidades insertas no mesmo município, a cessação 

de cobranças futuras e a revisão da definição da área local de Marialva, pela ANATEL. 

O juízo de primeiro grau vislumbrou plausibilidade no pleito da associação e 

condenou as rés à modificarem o sistema telefônico mediante a alteração na tabela de 

degraus tarifários, a Telepar ao pagamento das diferenças de tarifas telefônicas cobradas 

dos usuários, e a ANATEL adotar permanentemente o ter   “          ”       

“   á   ”   

Nossa análise ficará restrita aos julgamentos proferidos pelo Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região e pelo Superior Tribunal de Justiça, por sua representatividade. Em 

Apelação interpostas pela ANATEL e pela outra ré, as razões para o provimento parcial da 

Ação Civil Pública foram repisadas pelo juízo ad quem p    q    “  p á            f   

diferenciadas na ligações de telefonia fixa, entre terminais situados no mesmo município, 
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                               p     p                       z          ”
434

. Na visão do 

              f                    é         “á         ”                           

realidade geográfica e social, a fim de se evitar situações de desigualdade. 

Em ambos os momentos processuais, julgamento em primeira instância e recursal 

em segunda instância, o Poder Judiciário não foi deferente às escolhas regulatórias 

adotadas pela agência setorial responsável pelas telecomunicações. Não houve uma 

investigação sobre quão persuasiva era a norma baixada pelo regulador, tampouco se 

investigou a repartição institucional de competências deflagrada pela Lei Geral de 

Telecomunicações ao ente normativo regulador, a ANATEL. 

Os dois juízos proferiram decisões autistas
435

, ignorando a realidade subjacente ao 

direito colocado em questão pelas partes envolvidas e esquecendo-se da essencial 

interconexão entre Direito e Economia, que justifica o próprio direito regulatório e os atos 

regulatório-normativos. Ante o emprego abstrato de princípios amplos como a 

razoabilidade e a isonomia, sem qualquer exercício pericial técnico a refutar as escolhas 

feitas pelo regulador, as decisões da Justiça Federal da 4ª Região obliteraram em parte a 

autonomia regulatória da ANATEL para fixação d      é       “á         ”, essencial para 

o desenho operacional do sistema nacional de telefonia fixa, competência precípua daquele 

ente regulador. 

Pela leitura do voto do relator na Apelação interposta ao Tribunal, vê-se que a 

norma central objeto da discussão – a Resolução ANATEL nº 85/1998 – apenas foi 

mencionada en passant: não se analisaram os motivos que justificaram a adoção, pelo ente 

regulador, daquele critério, não se buscou a mens legis, a mens legislatoris, o histórico, o 

substrato técnico ou fático do ato normativo. A invocação de um rosário de princípios e a 

repetição das razões do juízo a quo encerram o voto e o acórdão, que manteve a postura 

não deferente ao regulador de telecomunicações. 

Entretanto, como bem identificado por JULIANO MARANHÃO em pesquisa 

exclusivamente desenvolvida sobre o tema, os contornos da deferência judicial aos atos 

normativos de agência reguladoras apenas são evidenciados nos tribunais superiores. 

Em síntese, o Judiciário se pronuncia em primeira instância de modo mais 

restritivo às agências regulatórias e ao CADE do que o faz em suas 

decisões finais. A consequência desse fato é deletéria à adequada 
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aplicação da norma, uma vez que transmite, ao longo do curso do 

processo, sinais conflitantes à sociedade
436

. 

 

 Em sede do Recurso Especial 973.686, interposto pela empresa estadual de 

telefonia (Telepar) e pela Agência Nacional de Telecomunicações, nos termos do 

permissivo constitucional          05       “ ”   “ ”
437

, a autonomia regulatória da 

ANATEL foi considerada essencial para adoção do critério questionado na respectiva 

Ação Civil Pública
438

. 

O voto do relator, Min. Humberto Martins, informa que o cerne de discussão 

aventada no especial consistira na dúvida a “respeito   legalidade dos critérios escolhidos 

pela ANATEL para definir o conceito de ‘ rea local’” e a possibilidade de o “Poder 

Judici rio adentrar no m rito do ato administrativo de natureza discricion ria” 

substituindo os critérios adotados pelo ente regulador por outros parâmetros.  

Prossegue afirmando que, embora o tribunal de segunda instância tenha 

privilegiado os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, para desconsiderar as 

                ó         N  EL      f                      “á         ”     

necessariamente congruente com os limites político-geográficos de certas municipalidades, 

“a incursão do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, interferências dessa 

magnitude só devem ocorrer em situações excepcionais”  

Isso tudo porque a criação normativa de espaços de discricionariedade 

administrativa constitui ferramenta legislativa para atuação mais flexível do Estado, 

permitindo-lhe tomar a decisão melhor possível justamente porque ao legislador seria 

impossível prever, ante uma infinitude de possibilidades, a melhor para o caso concreto 

que pode se manifestar. Descreve, ainda, o relator do REsp 973.686 que situações fáticas 

podem limitar a margem de manobra conferida pela norma em abstrato, o que cria para o 

regulador um dever de ação ou de abstenção, o qual a doutrina denomina 

discricionariedade reduzida a zero
439

.  

Com efeito, a escolha de critérios técnicos-econômicos, e não o 

geográfico-político, para a definição do conceito de área local, é medida 
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que até pode ser questionada, mas que, de maneira alguma, pode ser 

unanimemente rechaçada como violadora da finalidade buscada pela Lei 

n. 9.472/92. Isto porque, é perfeitamente defensável a ideia de que, ao 

escolher os critérios técnicos-econômicos na definição das "áreas locais", 

a ANATEL visou a atender o desenvolvimento e expansão do serviço de 

telecomunicações, por meio de uma tarifação diferenciada, nas áreas onde 

a implantação da rede telefônica demande um custo maior em face de 

fatores técnicos ou de descontinuidade urbana, ainda que em localidades 

pertencentes a um mesmo município
440

.  

 

É também trazida à consideração no voto do relator que o Poder Judiciário 

somente poderia se substituir ao regulador (postura não deferente) quando o caso concreto 

eliminasse questionamentos a respeito da decisão-ótima a ser tomada. Porém, enquanto 

houvesse dúvidas sobre as escolhas possíveis, aquelas feitas pelo regulador não poderiam 

ser maculadas pelo Judiciário sob pena de constituírem “            p     p       eparação 

           ”  Só pode haver intromissão do Poder Judiciário quando a discricionariedade 

for reduzida a zero. Ao fim, arrematando, foram colacionados precedentes do próprio 

STJ
441

 de deferência à escolha regulatória da ANATEL para parametrização das “á     

      ” 
442

  

Pela análise do caso acima indicado, pode-se notar o esforço do órgão 

jurisdicional encarregado da uniformização sobre a legislação federal em delinear 

contornos de uma deferência judicial aos atos regulatórios propriamente adaptada à 

realidade jurídica brasileira, muito distante da análise realizada nos EUA sobre o histórico 

legislativo do Congresso ou sobre as reais intenções do legislador ao editar as leis-quadro 

de nossas agências reguladoras. 

A utilização de noções elementares de direito administrativo foi o ferramental 

necessário para que, neste caso concreto, o Poder Judiciário delineasse fronteiras entre 

matérias sujeitas ao amplo controle judicial e matérias sujeitas a maior deferência judicial. 

Assim, pode-se extrair da decisão acima que o mérito regulatório, como espécie do mérito 

administrativo, também compreende esfera de liberdade indevassável pelo juiz
443

. 
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O primeiro elemento, portanto, para a construção de uma Chevron doctrine à 

brasileira decorre da necessidade de se evidenciar, no momento de controle do ato 

regulatório, se a escolha questionada em juízo foi tomada em situação de real 

discricionariedade ou se as circunstâncias fáticas do caso concreto evidenciam que as 

incertezas a respeito da decisão foram reduzidas ao máximo, em hipótese de 

discricionariedade reduzida a zero. 

Embora o caso acima constitua um paradigma jurisprudencial forte em favor das 

agências reguladoras, o conceito de deferência judicial é ainda pouco divulgado entre os 

órgãos do Poder Judiciário, fato evidenciado pelas reiteradas decisões não deferentes em 

primeira e em segunda instâncias. A seguir analisamos mais dois casos envolvendo a 

deferência judicial do STJ aos atos regulatórios da ANATEL. 

 

2.5.3. Validade dos créditos de celular pré-pago (REsp 806.304-RS) 

O segundo caso de deferência judicial à brasileira analisado versa sobre a 

possibilidade de norma editada pela ANATEL estabelecer prazo para uso de créditos para 

telefonia móvel adquiridos por usuários mediante pagamento antecipado (crédito pré-

pagos). 

A rede nacional de telefonia fixa, em meados dos anos 1990, era incompatível 

com a população e com a extensão continental brasileiras em comparação a outros países. 

Modalidade de acesso ainda mais restrito, a telefonia móvel apenas vislumbrou razoável 

popularização no início dos anos 2000, quase 10 anos após a privatização das empresas 

estaduais de telefonia. Hoje, além de realidade, a telefonia móvel já supera o serviço de 

telefonia fixa
444

. 

Como já relatado, a LGT foi criada com diversos objetivos relacionados à 

abertura do mercado brasileiro de telecomunicações ao investimento privado, dentre os 

quais, relevante para a presente análise, a expansão dos serviços oferecidos. Em seu artigo 

63 e seguintes
445

, a Lei 8.472/1997 delineou diferentes regimes para a prestação dos 

                                                                                                                                                    
independência dos Poderes, consagrado no art. 2º da Lei Maior. Cf. BANDEIRA DE MELLO, Celso 

Antônio. Curso de Direito Administrativo. 31.ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p.1010 
444

 Em 1994, apenas 4,3% de todas as linhas ativas no país eram de telefones móveis, algo em torno de 600 

mil linhas de telefonia móvel em todo o Brasil. Atualmente, além do crescimento exponencial, esse 

percentual supera a própria telefonia fixa em mais de 500%:  257 milhões de linhas de telefonia móvel (86% 

das linhas ativas no país) contra apenas algo próximo de 45 milhões de linhas de telefonia fixa (apenas 14% 

de todas as linhas ativas no país). Cf. Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE. Centro de 

Documentação e Disseminação de Informações. Brasil em números. v. 4. v.24. Rio de Janeiro, IBGE 1996 e 

2016. 
445

 BRASIL. Lei 9.472, de 16 de julho de 1997. Art. 63. Quanto ao regime jurídico de sua prestação, os 

serviços de telecomunicações classificam-se em públicos e privados. Parágrafo único. Serviço de 
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serviços de telecomunicações: o público, para as modalidades de serviços de interesse 

coletivo, o privado, para aquelas modalidades de interesse restrito e uma terceira 

modalidade que congrega ambos regramentos. 

As modalidades de serviço de interesse coletivo devem observância às 

tradicionais regras de Rolland
446

 para serviços públicos. Modalidade legalmente submetida 

a este regime público, por força do art. 64, parágrafo único, da LGT, é o serviço de 

telefonia fixa. Enquanto as normas regulamentares a respeito dos serviços submetidos ao 

regime público ficaram sujeitas a decreto do Poder Executivo (art. 18, II), as modalidades 

de serviço submetidas ao regime privados são regradas por atos normativos editados pelo 

ente regulador do setor de telecomunicações, a ANATEL (art. 19, X). 

Nesse sentido, dando fiel cumprimento ao art. 18 da LGT, foi editado o Decreto 

2.534, de 2 dezembro de 1998
447

, que aprovou o Plano Geral de Outorgas para as 

modalidades de serviços prestados em regime de direito público – essencialmente o serviço 

de telefonia fixa. Ao passo que norma regulatória passou a parametrizar o exercício de 

modalidades de serviços prestados em regime de direito privado – para nossa análise, o 

serviço de telefonia móvel. 

Inicialmente, o serviço de telefonia móvel foi regrado pela Norma 03/1998 da 

ANATEL, sendo substituído pela Resolução ANATEL nº 316, de 27 de setembro de 

                                                                                                                                                    
telecomunicações em regime público é o prestado mediante concessão ou permissão, com atribuição a sua 

prestadora de obrigações de universalização e de continuidade. Art. 64. Comportarão prestação no regime 

público as modalidades de serviço de telecomunicações de interesse coletivo, cuja existência, universalização 

e continuidade a própria União comprometa-se a assegurar. Parágrafo único. Incluem-se neste caso as 

diversas modalidades do serviço telefônico fixo comutado, de qualquer âmbito, destinado ao uso do público 

em geral. Art. 65. Cada modalidade de serviço será destinada à prestação: I - exclusivamente no regime 

público; II - exclusivamente no regime privado; ou III - concomitantemente nos regimes público e privado. § 

1° Não serão deixadas à exploração apenas em regime privado as modalidades de serviço de interesse 

coletivo que, sendo essenciais, estejam sujeitas a deveres de universalização. § 2° A exclusividade ou 

concomitância a que se refere o caput poderá ocorrer em âmbito nacional, regional, local ou em áreas 

determinadas. 
446

 "Les lois du service public désignent l'ensemble des principes fondamentaux applicables à tous les 

services publics, indépendamment de leur caractère administratif ou industriel et commercial, et 

indépendamment de leur mode de gestion. Il s'agit d'un socle commun à tous les services publics, censé 

guider et encadrer leur fonctionnement dans l'intérêt des usagers. Ces principes, généralement désignés sous 

le vocable de « lois du service public », ont été dégagés par Louis Rolland au début du XX
e
 siècle avant 

d'être ensuite repris par la doctrine, puis par la législation". Cf. DONIER, Virginie. Les lois du service public 

: entre tradition et modernité. Revue Française de Droit Administratif. n.06. Paris : Dalloz, 2006. Em livre 

tradução: As leis do serviço público designam um conjunto de princípios fundamentais aplicáveis a todos os 

serviços públicos, independentemente de sua natureza administrativo ou industrial e comercial, e 

independentemente de seu modo de gestão. Trata-se de uma base comum a todos os serviços públicos que 

deveria guiar e direcionar o funcionamento desses serviços no interesse dos usuários. Esses princípios, 

                             xp       “                pú     ”  f                   p   L        land no 

início do século 20, antes de ser tomada pela doutrina e depois pela legislação. 
447

 O Decreto 6.654, de 20 de dezembro de 2008, institui novo Plano Geral de Outorga, atualizado à realidade 

do mercado de telecomunicações pós-privatizações dos anos de 1990. 
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2002
448

. Embora não submetido legalmente à necessidade de universalização, as empresas 

prestadoras de serviços de telefonia móvel e o ente regulador envidaram esforços para a 

criação de mecanismos que tornassem essa modalidade de serviço de mais fácil acesso, 

ampliando seus mercados e buscando melhores níveis de serviço. Um desses mecanismos 

foi a instituição de plano de serviço pré-pago no serviço móvel celular, modalidade 

especial de serviço de telefonia móvel, alternativa à tradicional modalidade de serviço pós-

pago, o plano básico. 

Os itens 4.6 e seguintes da Norma ANATEL nº 03/1998 e os art. 55 e ss. da 

Resolução ANATEL nº 316/2002 previam, de maneira geral, que os créditos para 

utilização do serviço pré-pago deveriam ser utilizados pelo usuário em período de, no 

mínimo, 90 dias, contados da ativação dos créditos para uso na linha telefônica móvel, e 

que, ultrapassado esse prazo de validade, o contrato entre prestadora e o usuário do serviço 

poderia ser inclusive rescindido, caso novos créditos não fossem ativados.  

O Ministério Público Federal evidenciara nos atos normativos em sucessão 

violação frontal a direitos consumeristas encartados no Código de Defesa do Consumidor 

(art.6º), a motivar o ajuizamento de Ação Civil Pública buscando provimento jurisdicional 

de suspensão da limitação temporal de fruição pelos usuários-consumidores dos créditos da 

telefonia móvel pré-paga. Não obtido o provimento em primeiro grau de jurisdição, o 

Parquet interpôs Apelação dirigida ao Tribunal Regional da 4ª Região, calcado nas 

mesmas razões.  

O apelo ministerial não prosperou. Argumentou o tribunal que a validade dos 

créditos em celulares pré-pagos não ofenderia a regra de intervenção mínima descrita no 

art. 128 da LGT e tampouco contrariava os princípios de proteção ao consumidor da Lei 

8.078/1990, uma vez que a instituição de restrição temporal de uso dos créditos não coloca 

a parte mais vulnerável em situação desfavorável (art. 4º, I, CDC), mas apenas busca 

resguardar a viabilidade econômica de modalidade de telefonia móvel alternativa e de mais 

fácil acesso.  

Na verdade, o sistema de telefonia pré-pago, embora limitado nas 

prestações oferecidas pelas companhias que o operam, apresenta-se como 

opção barata de acesso à telefonia móvel, beneficiando, como é notório, a 

população de renda mais baixa, que pode utilizar as parcelas disponíveis 

de seus ganhos para a contratação do serviço, sem a inclusão no seu 

orçamento de encargo fixo mensal.  

                                                 
448

 Ambos atos normativos encontram-se revogados, conforme consulta ao portal eletrônico da ANATEL, 

tendo sido substituídos por normativos mais recentes. Contudo, a análise buscada com a apresentação deste 

caso guarda menos relação com o mérito discutido e mais com a postura institucional dos poder judiciário 

frente às decisões técnico-regulatórias, motivo pelo qual não faremos menção ao longo da análise às 

Resoluções ANATEL n
os

 477, de 7 de agosto de 2007, e 632 de 7 de março de 2014. 
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Não reformada a decisão de primeira instância, foi aviado Recurso Especial 

806.304
449

 pelo Ministério Público Federal questionando a legalidade do item 4.6 da 

Norma ANATEL nº 03/1998 e dos arts. 55 e seguintes da Resolução ANATEL nº 

316/2002 porque revelam forma de cobrança oblíqua de tarifa por serviço de telefonia não 

utilizado. 

Em seu voto, o Ministro Relator Luiz Fux informa claramente que a competência 

para as agências reguladoras estabelecerem estruturas tarifárias que melhor se adequem aos 

diversos serviços de telefonia prestados pelas empresas prestadoras lhe é outorgada em 

caráter de exclusividade. Comenta ainda que a ausência de vícios na expedição dos atos 

normativos expedidos pela ANATEL afasta a intervenção do Poder Judiciário no 

segmento, evitando-se o risco de indevida invasão na seara administrativa com a 

consequente violação da cláusula constitucional de harmonia entre os poderes. 

Sobre o tema, informa o ministro relator que a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça já se manifestara sobre os riscos da indevida ingerência do judiciário 

em temas regulatórios. No afã de proteção dos consumidores potencialmente lesados pelo 

não uso de créditos pré-pagos, decisões impensadas, que não considerem os custos gerados 

para as prestadoras do serviço, poderiam comprometer a própria qualidade dos serviços e 

podendo inclusive torná-los inviáveis, gerando resultados ainda mais perversos à 

coletividade de consumidores que inicialmente se desejava proteger. Além disso, nos 

termos da ementa do acórdão de não provimento do especial, consignou-se que a 

regulação pro populo exercida pela ANATEL não incorria em violação prima facie dos 

direitos do consumidor. 

Embora não aventada formalmente no caso em exame – tanto no apelo ao TRF 

como na decisão do REsp frente o STJ –, parece-nos que o pedido ajuizado pelo Ministério 

Público Federal foi analisado sob luzes do consequencialismo jurídico, em que as 

potenciais consequências jurídicas do provimento jurisdicional são levadas em 

consideração para a tomada de decisão, considerando como melhor alternativa a que traga 

algum incremento positivo para determinada finalidade pública, com os menores custos
450

.  

Considerando que o objetivo de criação dos celulares pré-pagos fora justamente a 

ampliação dos serviços de telefonia móvel mediante modalidade menos custosa para a 
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Voto do Relator Ministro Luiz Fux no Recurso Especial nº 

806.304-RS. Julgado em 12 de dezembro de 2008. Publicado no DJ-e em 17.12.2009. 
450
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banalidade, a redundância e o absurdo. in Revista Direito, Estado e Sociedade, Rio de Janeiro, v. 38, p. 6 a 

50, jan./jun. 2011. p.24. 
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população, a imposição de riscos não calculados no momento de tomada da decisão 

judicial às empresas prestadoras teria grande chances de acarretar consequências negativas 

para o financiamento dos serviços oferecidos por estas, correndo risco de reduzir o 

espectro de opções dos próprios consumidores de baixo poder aquisitivo, titulares dos 

direito individuais homogêneos alvo da tutela ministerial que deu início à Ação Civil 

Pública questionada. 

Enfim, podemos identificar mais um elemento para elaboração de critérios para 

uma deferência judicial aos atos normativos de agências reguladoras: atos regulatórios 

cujos motivo e motivação são congruentes com as finalidades e objetivos para os quais o 

ente regulador foi formalmente instituído oferecem maior resistibilidade ao controle 

judicial.  

 

2.5.4. Valor de utilização da rede móvel (REsp 1.171.688-RS) 

 Após observamos dois casos em que a deferência judicial aos atos regulatórios 

teve efetividade variada, passamos à análise do terceiro e último caso envolvendo o 

questionamento da autonomia das agências reguladoras mediante o exercício do controle 

judicial. Trata-se de lide – ainda em análise pelo Poder Judiciário – envolvendo empresas 

prestadoras do serviço de telefonia móvel e o regulador nacional das telecomunicações a 

fim de definir o preço justo do valor cobrado pelo detentor da rede móvel (essential 

facility) ao usuário da infraestrutura (rider). 

 De maneira deveras mais simples que a realidade técnica, o setor de telefonia 

compreende dois mercados relevantes dependentes: um mercado para originação de 

chamadas e outro para a terminação de chamadas. Uma chamada telefônica entre duas 

operadoras diversas, portanto, pode ser originada na rede de empresa prestadora A e ser 

terminada na rede de empresa prestadora B. Para que a chamada do usuário da empresa 

prestadora A tenha sua chamada completada, atingindo o destinatário final da ligação, a 

empresa B cobra da prestadora A um preço para utilização de sua rede móvel. Esse preço 

para interconexão é livremente pactuado entre as empresas prestadoras, atendidas as 

recomendações do art. 128 da LGT. 

 Há duas espécies de valores pagos pelas empresas prestadoras a título de 

interconexão: a tarifa de uso de rede fixa (pago por operadoras de rede móvel a operadoras 

de rede fixa) e o VU-M, valor de utilização de rede móvel (pago por operadoras de rede 

fixa a operadoras de rede móvel). Como visto nas seções anteriores, o serviço de telefonia 

fixa é prestado em regime de direito público, estando sujeitos às regras do serviço público 
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e sendo remunerado por meio de tarifa e regulado sob o modelo price-cap (atualmente, 

vige a Resolução ANATEL nº 638, de 1º de julho de 2014). Por outro lado, o mercado de 

telefonia celular (a rede móvel) rege-se pela lógica do direito privado, sendo garantida às 

partes interessadas maior liberdade na definição destes preços. 

 Ocorre que há uma forte concentração no mercado de terminação de chamadas, 

desequilibrando as forças contratantes e propiciando um preço de “monop lio para 

interconexão por parte das prestadores de telefonia m vel”
451

, cobrando valores acima do 

custo marginal da interconexão e, por conseguinte, constituindo fonte de receita para as 

operadoras de rede celular. 

 Nesse sentido, importa esclarecer que a própria Lei 9.472/1997, embora preveja a 

livre pactuação destes valores, prescreveu, nos forma do art. 152 que deveria ser acordado 

um preço justo do VU-M, atendendo ao estritamente necessário para a prestação do serviço 

de interconexão entre as diferentes redes. Essa previsão legal é interpretada por alguns 

operadores como vedação legal à extração de receitas mediante a cobrança de preços 

superiores ao custo marginal de interconexão. 

 A LGT também prevê que não havendo consenso entre as partes na livre 

negociação dos valores cobrados para a interconexão da rede, caberá à ANATEL, mediante 

provocação de um dos interessados a arbitragem das condições para realização da 

interconexão. Diante de supostos VU-M cobrados em patamares bem superiores à 

cobertura do estritamente necessário para ressarcimento dos custos de interconexão, 

operadoras de rede fixa requereram ao ente regulador a arbitragem das condições de 

contratação, com esteiro no art. 153, §2º da Lei 9.472/1997.  

 A fim de resolver os conflitos gerados em torno do VU-M, institui a ANATEL 

Comissão de Arbitragem em Interconexão – CAI que foi responsável por dar 

exequibilidade à prescrição legal do art. 153, §2º da LGT, nos termos da Resolução 

ANATEL nº 410, de 11 de julho de 2005. Dentre os diversos conflitos analisados pela 

CAI, em 2007 foi proferida decisão arbitral do CAI-ANATEL resolvendo o dissenso entre 

duas operadoras sobre a determinação do VU-M. No entanto, outros conflitos enfrentaram 

tramitação mais morosa, de modo que alguns conflitos foram levados ao Judiciário. 

 O caso que ilustra nossa discussão a respeito do grau de deferência judicial dos 

atos regulatórios envolve a ação proposta pela operadora de rede fixa Global Village 

                                                 
451

 BOTELHO, Thiago Cardoso Henriques. Análise do bem-estar da regulação do preço da interconexão 

móvel no Brasil. Dissertação (mestrado). Orientação: Wilfredo Fernando Leiva Maldonado. Universidade 

Católica de Brasília, 2011. p.6. 
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Telecom Ltda. – GVT em face da operadora de rede móvel TIM Celular S.A. com pedido 

liminar para que o órgão jurisdicional impusesse a ré valor temporário de utilização da rede 

móvel (VU-M) até que a ANATEL arbitrasse administrativamente novos parâmetros e 

critérios para estipulação correta do VU-M. 

 O pedido liminar da operadora de telefonia fixa foi deferido pelo juízo de primeiro 

grau, fixando valor conforme estudos técnicos apresentados pela sociedade autora. 

Agravada instrumentalmente, a decisão provisória foi confirmada pelo Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região para que, até a análise de mérito da lide, fosse mantido o VU-M 

arbitrado em primeira instância com substrato na consultoria técnico-financeira contratada 

pela sociedade autora. A operadora ré, firme em sua irresignação contra essa decisão, 

interpôs o Recurso Especial nº 1.171.688-DF com objetivo de reverter a decisão de 

cognição sumária e poder retornar a cobrança do VU-M pactuado, mais elevado que o 

arbitrado pela CAI
452

.  

 Sob a relatoria do ministro Mauro Campbell Marques é informado que a 

sociedade autora considera desarrazoados os valores cobrados pelas operadoras de 

telefonia celular para interconexão com suas redes móveis, motivo pelo qual a GVT 

procurara a ANATEL para arbitragem dos valores nos termos do mencionado art. 153, §2º 

da LGT. A GVT instaurou procedimentos semelhante em face de diversas operadoras de 

telefonai celular, não apenas da TIM, ré do processo em comento. Por exemplo, em face da 

Vivo, a Comissão de Arbitragem em Interconexão da ANATEL arbitrou VU-M mais 

equilibrado, conforme Despacho CAI nº 03/2007. 

 Prossegue o ministro relator analisando o dispositivo que prevê a possibilidade de 

o ente regulador de telecomunicações arbitrar eventuais conflitos envolvendo os valores 

pagos em razão da interconexão das redes de telefonia, tratando-se de previsão quase óbvia 

haja vista a extrema especificidade e sensibilidade técnicas que gravitam em torno do 

assunto. 

5.5. Parece que, tendo em conta o alto  rau de discricionariedade 

técnica  ue per eia o assunto e ta bé  os princ pios da de er ncia 

técnico-ad inistrativa  da isono ia e da e ici ncia,        p            

que, embora em sede de contenda instaurada entre a GVT e a Vivo,   

                                                o valor de re er ncia 

a   i ado se a estendido a todos os de ais participantes de arbitra ens 
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 Necessário anotar a fragilidade jurídica das decisões – tomada em procedimento de cognição sumária – a 

envolver matéria econômica e socialmente tão sensível. Esse fato por si só já indica problemas a serem 

observados no controle judicial dos atos regulatórios. 
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similares (englobando, pois, a arbitragem entre a GVT e a TIM - parte 

recorrente).
453

 (grifo do original) 

 

 Calcados nas razões do ministro relator, acordaram os ministros da Segunda 

Turma do STJ, por unanimidade, pelo provimento parcial ao especial aviado pela TIM, 

alterando apenas o critério para fixação do VU-M pago pela GVT à TIM: enquanto 

primeira e segunda instância adotaram os dados apresentados pela consultoria contratada 

pela sociedade autora, o Superior Tribunal de Justiça entendeu, naquele momento, 

aplicável os mesmos critérios indicados pela própria ANATEL para caso semelhante, 

envolvendo inclusive a própria sociedade autora, a GVT.  

 As conclusões do voto do ministro relator, em comparação com as outras duas 

decisões do STJ analisadas nas seções anteriores, utilizaram técnicas de hermenêutica e 

conceitos jurídicos importantes para a criação de um princípio de deferência judicial aos 

atos regulatórios com efetiva força normativa. Utiliza-se tanto na ementa como no 

                  ó                 xp       “  f         é     -              ”. 

 Pondera-se, em parte do arrazoado, que o Judiciário deve ser prudente no 

tratamento de matéria altamente técnica, motivo inclusive pelo qual foram convidados
454

a 

ingressarem no feito na posição processual de amici curiae tanto a ANATEL, como o 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica. A contribuição de ambas as instituições 

parece ter sensibilizado o magistrado, que ponderou as consequências de eventual 

“p          p       ” sobre o mercado regulador de telefonia.  Ainda a desenvolver 

argumentos sobre os impactos concorrenciais de sua decisão, argumenta o potencial efeito 

reverso caso o judiciário fixasse valor diverso do arbitrado pela ANATEL. 

 É deveras interessante verificar que os dois elementos de uma doutrina de 

deferência judicial indicados nas seções anteriores: (i) a existência de um espaço de 

discricionariedade real, permeável a possibilidades juridicamente válidas; e (ii) a existência 

de motivo congruente com os objetivos buscados pelo ente regulador foram considerados 

no julgamento do REsp 1.171.688-DF. A decisão, portanto, pode ser considerada um 

marco na evolução da jurisprudência brasileira sobre a deferência judicial aos atos de 

agências reguladoras
455

.  
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 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1.171.688-DF. Julgado em 27 de novembro 

de 2012. Publicado no DJ-e em 03.12.2012. 
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 Decisão interlocutória de 12 de março de 2010 consignou a abertura de vista dos autos tanto à ANATEL 

q            E “p                        p                         q            amicus curiae”          

Especial nº 1.171.688-DF. Julgado em 27 de novembro de 2012. Publicado no DJ-e em 03.12.2012. 
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 A relevância do julgado realmente gerou repercussões no mundo jurídico, sendo incluída nos famosos 

Informativos de Jurisprudência do tribunal superior, edição nº 437. “         .      . U  .    E 

MÓVEL. A recorrente e a recorrida são operadoras de telefonia e contendem a respeito do valor de uso de 
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 Um terceiro elemento pode ser acrescentado aos dois anteriores para construção 

de uma teoria de deferência judicial brasileira aos atos regulatórios: a consideração dos 

precedentes criados pelo ente regulador na função de instância decisória in concreto. 

SÉRGIO GUERRA esclarece que a atividade regulatória pode ser exercida de dois modos 

distintos e, a princípio, não pré-determinado em nosso texto constitucional e na maioria das 

leis de criação de nossas agências reguladoras federais: rulemaking e adjudication
456

.  

 Enquanto o rulemaking refere-se à atividade normativa do ente regulador, que 

cristaliza suas decisões técnicas e discricionariamente puras em ato normativo genérico e 

abstrato; o exercício da regulação mediante mecanismos de adjudication o ente regulador 

toma decisões baseado na força de seus próprios precedentes. A primeira opção é a mais 

             ó               q       z               q   “      õ                      

p   q    õ    é                                  j     j            õ     f       ”
457

. 

 Entretanto, o posicionamento deferente do Superior Tribunal de Justiça à 

ANATEL no REsp nº 1.171.688-RS parece respeitar os precedentes do próprio ente 

regulador, que em hipótese objetivamente idêntica, porém subjetivamente diversa, definira 

o valor de cobrança do VU-M. Nesse caso, soma-se aos outros dois elementos de uma 

deferência judicial brasileira um terceiro elemento: a consideração dos precedentes do ente 

regulador em matéria semelhante. 

 O controle judicial dos atos regulatórios, sobretudo ao assumir como essencial a 

verificação de compatibilidade entre a decisão do caso concreto e os precedentes do ente 

                                                                                                                                                    
rede móvel (VU-M), que é devido quando realizada ligação entre usuários de diferentes operadoras 

(interconexão) e de livre negociação entre os interessados (arts. 152 e 153 da Lei n. 9.472/1997). Consta dos 

autos que a recorrida instaurou diversos processos de arbitragem e outros judiciais contra várias operadoras e, 

por sua vez, a Anatel, provocada, entendeu constituir comissão de arbitragem de interconexão (CAI) para, 

juntamente com as operadoras, discutir a questão. Contudo, diante da celeuma acerca dessas arbitragens, a 

Anatel, em resolução, adiou o marco regulatório referente à fixação do VU-M. Sucede que, mesmo assim, 

aquela agência, mediante a CAI, em uma dessas arbitragens, exarou o despacho n. 3/2007, que fixa o VU-M 

entre a recorrida e outra operadora de telefonia. Nesse contexto, constata-se que, sem sombra de dúvida, a 

Anatel é responsável por resolver as condições de interconexão quando se mostrar impossível a solução entre 

as operadoras interessadas (art. 153, § 2º, da Lei n. 9.472/1997 e Res. n. 410/2005 da Anatel). Assim, frente 

ao alto grau de discricionariedade técnica imanente ao tema e em consideração aos princípios da deferência 

técnico-administrativa, da isonomia e da eficiência, a lógica do sistema de telecomunicações impõe a 

prudência de estender o VU-M fixado no despacho n. 3/2007 a todos os demais participantes de arbitragens 

similares, o que abrange a contenda entre a recorrida e a recorrente. Daí que não há como manter a liminar 

deferida nas instâncias ordinárias com VU-M diferente do fixado por aquela agência reguladora. Há que 

adequá-la ao despacho n. 3/2007. Anote-se que o periculum in mora foi reconhecido nas instâncias ordinárias 

com lastro em nota técnica da própria Anatel, que reconhece o fato de as operadoras de telefonia fixa hoje 

operarem com prejuízo nas ligações que exigem a interconexão. Rever esse fundamento esbarraria no 

empecilho da Súm. n. 7-STJ. Já quanto ao fumus boni iuris, o próprio despacho n. 3/2007 do CAI reitera a 

necessidade de revisão do VU-M. REsp 1.171.688-DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 

1º/6/2010.” (grifos no original) 
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regulador, incorpora um critério objetivo de aferição do exercício da discricionariedade 

administrativa e técnica pelas Agências Reguladoras. 

 Embora o precedente do caso do VU-M fixado pela ANATEL seja, em princípio, 

útil na verificação do controle judicial dos atos regulatórios tendo como parâmetro os atos 

próprios da Administração
458

, infelizmente trata-se de decisão proferida em cognição 

sumária que foi revertida em sede de Embargos de Declaração opostos pela operadora de 

telefonia fixa em face da decisão do STJ que optava pela aplicação do VU-M adotado pela 

ANATEL em situação análoga.  

 Segundo a embargante, o juízo não considerara aspectos relevantes no momento 

da decisão anterior, especialmente a tendência mundial de constante redução das tarifas de 

interconexão. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reconsiderou decisão para 

aplicar o valor de VU-M estabelecido pelo TRF-1, tendo em vista a tendência mundial de 

redução dos custos de interconexão de redes
459

. 

 Os elogios que tecemos à primeira decisão neste caso concreto não podem ser 

repetidos em relação à decisão infringente obtida por meio de Embargos Declaratórios. A 

autonomia da ANATEL é fortemente abalada quando suas decisões técnicas podem 

facilmente ser substituídas por pareceres de consultorias independentes. Não há um 

compromisso aos objetivos para os quais as agências reguladoras foram criadas, tampouco 

aos três elementos que identificamos como necessários à construção de uma deferência 

judicial à brasileira, colocando em perigo a própria utilidade do ente regulador, que a 

seguir essa lógica poderia ser substituído livremente por empresas de consultoria técnica.  

 À guisa de conclusão parcial, válidas são as lições de  NEIL KOMESAR que informa 

ser crucial identificar os méritos relativos de cada instituição na tomada de decisão
460

. Ou 

seja, no caso de fixação do valor do VU-M o mérito relativo da primeira decisão fora 

legitimar as decisões da ANATEL, replicando-a inclusive em caso análogo, ao passo que o 

mérito relativo da segunda decisão fora alinhar a mercado regulado de telecomunicações à 

tendência internacional de redução dos custos de interconexão de redes. Nesse sentido, é 

visível que as capacidades institucionais do Poder Judiciário e da ANATEL não foram 

consideradas: isto porque o exame destas pressupõe a adoção de uma solução 

                                                 
458

 SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório: tutela da confiança e venire 

contra factum proprium. Rio de Janeiro, Renovar, 2005. Passim. 
459

 SUPERIOR TRIBIUNAL DE JUSTIÇA. Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no 

Recurso Especial nº 1.171.688-DF. Rel. Min. Mauro Campbell Marques. 
460

 KOMESAR, Neil K. Imperfect alternatives: choosing institutuions in law, economics and public policy. 

Chicago: The University of Chicago Press, 1996. p. 22. 



159 

intermediária, cujos custos de transação para sua implementação em determinado cenário 

sejam menores que a solução ideal.
461

  

 A nosso ver, o resultado do recurso de efeitos infringentes, ao adotar VU-M 

estipulado por consultoria privada, reduziu a reputação técnico-institucional da ANATEL 

perante o mercado regulado (visto que sua opção discricionária adjudicatória em caso 

semelhante foi ignorada), o que contribuiu seriamente para reduzir a segurança jurídica no 

mercado de terminação de chamadas (visto que não obstante se tratar de decisão em 

cognição sumária, o posicionamento do STJ modificou-se duas vezes em um período de 18 

meses
462

). Nesse diapasão, os custos de implementação da decisão judicial, considerando-

se todo o subsistema regulado, podem ser consideravelmente mais altos que a adoção do 

provimento jurisdicional originário do STJ. A análise da teoria das capacidades 

institucionais, contudo, será melhor analisada no Capítulo 3, ao qual remetemos o leitor. 

 Finalmente, não obstante as reviravoltas processuais do caso do VU-M, pretende-

se sugerir três elementos para a construção de uma deferência judicial brasileira em três 

etapas (i) se a discricionariedade não foi reduzida a zero, se ainda existe uma dúvida 

razoável a respeito da melhor decisão para o caso concreto, deve o judiciário agir com 

autocontenção, caso contrário deve seguir à segunda etapa; (ii) se há motivo e, 

principalmente, motivação congruente com os objetivos institucionais do ente regulador, 

deve o judiciário agir com autocontenção, caso contrário deve seguinte à terceira etapa; 

(iii) se há decisão regulatória prévia (adjudication) aplicável ao caso concreto, deve-se 

preferir a decisão regulatória e, apenas não a havendo, o controle judicial deveria limitar-se 

à análise da razoabilidade, da moralidade e da eficiência do ato
463

, com eventual devolução 

da matéria à autoridade reguladora. 

 

2.6. DAVI E GOLIAS: COMO REGULAR OS ANTIGOS REGULADORES? (ANP VERSUS 

PETROBRAS) 

Como exposto ao longo do capítulo anterior (v. item 1.2), o processo de 

agencificação brasileiro não necessariamente inaugurou a regulação estatal das atividades 

econômicas: a discussão do início do século XX sobre as comissões de abastecimento e 
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instituições semelhantes deixa claro que os processos de agencificação e regulação são 

convergentes, porém, paralelos. 

Na segunda metade do século passado, o Brasil vivenciou um forte movimento de 

expansão da atividade empresarial do Estado, momento em que diversas empresas estatais 

foram criadas ambicionando diversos setores da economia: petróleo, aço, energia elétrica e 

nuclear, telecomunicações, aeroportos, dentre outros. Destaca-se, por ora, a criação da 

Petróleo Brasileiro S.A., que recebeu o encargo de exercer o monopólio da União sobre a 

exploração e sobre o refino do petróleo, com vistas à garantia do abastecimento nacional.  

Essa situação apenas se alterou após a flexibilização do monopólio do petróleo 

mediante a promulgação da Emenda Constitucional nº 9, de 9 de novembro de 1995. A 

despeito de não haver formalmente um órgão regulador do setor de petróleo e gás nesse 

período, exercendo durante mais de 40 anos o encargo de monopolista da exploração e do 

refino de petróleo, a influência da Petrobras sobre as atividades conexas na cadeia de 

abastecimento (e.g. transporte, distribuição, revenda) confluiu para que, paulatinamente, a 

empresa estatal adquirisse a reputação institucional de verdadeiro “              ” do setor 

de petróleo e gás.  

Não é possível olvidar que, embora existente desde a nacionalização do petróleo 

no governo Vargas
464

, o Conselho Nacional do Petróleo, criado pelo Decreto-Lei nº 

538/1938
465

 era um órgão diretamente ligado à Presidência da República, constituído em 

sua maioria por ministros de estado e detinha, essencialmente, competência para fixar 

preços mínimos ou máximos (art. 10, “c”) de derivados de petróleo. Essas características 

por si só já lhe afas                     “ó              ”;                 CNP teve vida 

breve como “ó              ”        q                õ   f     transferidas à Petróleo 

Brasileiro S.A., a partir da Lei nº 2.004/1953.  

Após   “transferência dos serviços”     N  à           (art. 7º, §2º, III, Lei 

2.004/1953), as atribuições do CNP            -   à fiscalização das atividades do 
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abastecimento nacional de combustíveis. Com a criação do Departamento Nacional de 

Combustíveis, o CNP foi tacitamente extinto, nos termos do Decreto no 1.021, de 27 de 

dezembro de 1993, que atribuiu as mesmas competências para fiscalização do 

abastecimento nacional de combustíveis ao novo órgão administrativo, o DNC. 

Nesse sentido, embora existentes, tanto o CNP quanto o DNC resumiam suas 

atribuições administrativas ao controle sobre os preços praticados nacionalmente para 

petróleo e derivados e à fiscalização de um mercado totalmente nacionalizado. Não havia 

preocupações com o desenvolvimento de uma regulação voltada para a execução das 

melhores práticas ou de promoção à concorrência: havia apenas um agente e, portanto, 

apenas uma prática. 

Por outro lado, dada a importância social de alguns produtos essenciais à 

população, como a gasolina e o gás liquefeito de petróleo (GLP), as funções de fiscalização 

do abastecimento nacional de combustíveis permaneceram sob a competência do CNP, as 

quais foram assumidas anos mais tarde, em 1993, pelo DNC. Essa característica é o ponto 

de convergência entre seus antecessores e as funções do atual ente regulador do setor de 

petróleo e gás, a ANP. A submissão hierárquica do DNC, e especialmente de seus 

diretores
466

, ao Ministério de Minas e Energia e a ausência de poder normativo apto a 

produzir direitos e obrigações aos agentes econômicos afastavam-no das características 

essenciais de uma autoridade reguladora autônoma. 

A Petrobras, assim como tende a ocorrer com outras empresas estatais
467

 criados 

no auge da expansão do Estado Empresário brasileiro, continuou a operar como 

monopolista de fato no upstream brasileiro e, na cadeia de abastecimento de petróleo e 

derivados, cada vez mais, passou a atuar como garantidora do suprimento nacional de 

combustíveis líquidos e de GLP. Assim, ao longo de 40 anos, as operações e as políticas 

comerciais da Petrobras conformaram a atividade empresarial de diversos agentes 

econômicos à jusante da exploração e refino de petróleo e gás. 

Com a abertura do mercado em 1995, com a extinção do DNC e com criação da 

Agência Nacional do Petróleo em 1997, a Petrobras se viu forçada a reconhecer um novo 

cenário institucional: de agente monopolista e conformador do mercado, à agente 

econômico ordinário, submetido à heterorregulação estatal exercida pela ANP. Entretanto, 
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a transição real para este cenário ocorreu de forma tênue e paulatina, de modo que, durante 

os últimos quase 20 anos, a regulação econômica exercida pela ANP partiu do pressuposto 

fático de que o “campeão nacional”, no caso a Petrobras, deveria ser muitas vezes 

considerado como um agente regulado sui generis, cujas condutas afetavam o 

desenvolvimento do próprio mercado regulado, de maneira tão ou mais forte que seus 

próprios atos típicos de autoridade reguladora. 

Segundo divulgado pela ANP no último Boletim da Produção Mensal de 

Produção, relativo ao mês de novembro de 2017, o grupo Petrobras corresponde a 94% da 

produção nacional de petróleo e a 92% da de gás natural
468

. Já nos mid e downstream 

brasileiros, o grupo Petrobras detém 74,11% da operação de dutos e 47% da de 

terminais
469

; elevado percentual no market share do mercado de distribuição de 

combustíveis líquidos
470

; e a quase totalidade da produção nacional de gás liquefeito de 

petróleo.    é   “     -se os tempos, mudam-              ”
471

.  

As recentes investigações levadas a cabo pelo Ministério Público Federal, 

conhecidas midiaticamente como Operação Lava Jato, abalaram a sociedade de economia 

mista de maior relevo para o mercado nacional de petróleo, gás e derivados. As suspeitas 

de corrupção e de lavagem de dinheiro público parecem ter corrompido os alicerces da 

companhia, gerando um prejuízo incalculável e um problema de gestão próximo ao 

irresolúvel. Somado a isso, a redução da cotação internacional do petróleo (brent) tornou 

ainda mais difícil a exploração de petróleo offshore dentro e fora dos campos do pré-sal
472

. 

Resultado: em outubro de 2015 as contas da estatal precisaram ser reajustadas e 

um plano de desinvestimento foi anunciado. O gigante nacional, como medida de 

sobrevivência financeira e econômica, viu-se obrigado a abrir mão de investimentos cujo 

lucro era incerto ou cujos objetivos tinham mais sintonia com finalidades públicas estatais 

(como a execução de política macroeconômica) do que propriamente atender ao interesse 
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de qualquer companhia: a obtenção de lucro
473

. Em 2015, a redução programada fora de 

R$ 3 milhões, em 2016 o desinvestimento foi maior, R$ 8 milhões
474

. 

O plano amplia o programa de venda de ativos, com a previsão de vendas 

de US$ 19,5 bilhões no período entre 2017 e 2018. O programa foi 

           “p                           ”  p    f      q               

buscará sócios em todas as suas áreas de atuação. 

O programa anterior falava em venda de US$ 15,1 bilhões entre 2015 e 

2016 – até agora, foram vendidos US$ 4,6 bilhões e uma operação de 

US$ 5,2 bilhões, para comercialização da rede de gasodutos do Sudeste, 

já foi concluída e que deve ser anunciada em breve.
475

 

 

Nesse novo cenário, há que se questionar os impactos jurídico-regulatórios do 

desinvestimento do maior agente econômico do setor de petróleo, gás e derivados no País. 

De que modo a teoria da regulação econômica brasileira pode explicar o fato, absorver as 

consequências e produzir resultados que solucionem o dilema? Quais as ferramentas que o 

Estado regulador brasileiro detém para manter o mercado saudável e apto à recepção de 

modificações estruturantes tão importantes? 

A intervenção direta do Estado na economia por meio de empresas estatais é a 

exceção, visto que desde há algum tempo entre nós, especialmente após a promulgação da 

Constituição em 1988, o princípio da subsidiariedade estatal parece encontrar eco na 

doutrina
476

. O exercício de atividade econômica pelo Estado encontra legitimação apenas e 

tão somente quando a iniciativa privada não é suficiente para atender a demanda de modo 

satisfatório e adequado, não sendo permitido ao Estado a mera invocação de algum 

interesse público para a criação e à constituição de uma nova empresa estatal
477

. Requer-se, 

portanto, na forma do art. 173 da CRFB a demonstração de relevante interesse coletivo que 

justifique a intervenção estatal direta na economia
478

. 

A Administração Pública, contudo, detém um histórico de criação de inúmeras 

empresas estatais com objetivos dos mais variados possíveis. O auge desse período, no 
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Brasil, ocorreu em meados do século passado quando empresas estatais passaram a reger a 

economia nacional em função da conjuntura político-econômica característica dos anos 

1950
479

. Esse processo encontrou algum bloqueio institucional nos anos 1990 com as 

propostas do Ministério da Administração Pública e Reforma do Estado (Mare), das quais 

se destaca o Plano Nacional de Desestatização (PND) instituído pela Lei nº 9.491, de 9 de 

setembro de 1997
480

.  

Imune ao PND, a Petrobras, criada sob a forma de sociedade anônima, nos termos 

da Lei nº 2.004, de 3 de outubro de 1953, e integrante da Administração Pública Indireta 

por força do disposto no Decreto-Lei nº 200, de 1967, é uma das empresas estatais mais 

conhecidas do País e sempre exerceu fascínio sobre os sucessivos governos (democráticos 

e autoritários) que ocuparam a posição societária de seu acionista controlador. Seu poder 

econômico e a sutil desvinculação entre sua imagem e a do governo central transformaram-

na em um excelente instrumento de execução de políticas – econômicas, setoriais e sociais 

– do Governo Federal
481

. 

O uso de empresas estatais a serviço da Administração Direta não é incomum, 

pelo contrário, é recorrente em nossa história
482

 e, embora a Constituição indique a 

necessidade de que empresas estatais atuem em condições de igualdade com os demais 

agentes econômicos
483

, essa prática está tão arraigada na cultura administrativa brasileira 
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que, por anos, não se questionou até que ponto a busca pela satisfação do interesse público 

poderia dificultar a obtenção de lucro para distribuição aos sócios de determinadas 

empresas estatais. 

A ausência de regulamentação sobre o regime jurídico das empresas estatais, 

requerido pelo constituinte no art. 173, §1º da Constituição
484

, mascarou uma grave 

situação de incerteza sobre o limite das finalidades públicas na execução do objeto social 

das empresas estatais. Não obstante, com a recente publicação da Lei nº 13.303, de 2016, 

conhecida como a Lei das Estatais, finalmente o regime jurídico das empresas estatais foi 

positivado em lei, muito embora a doutrina tenha criticado fortemente a ausência de 

inovações que solucionassem problemas antigos
485

, dentre eles, o exercício de objetivos 

públicos pela sociedade empresaria estatal. 

Pode haver uma clara, mas natural, contradição entre a lógica econômica 

stricto sensu das estatais (decorrente do seu caráter empresarial, das 

atividades econômicas que exercem e, no caso das sociedades de 

economia mista, também de terem acionistas privados) e a sua vinculação 

a determinados valores e objetivos públicos de caráter extraeconômico 

(pelo fato de serem instrumentos do Estado, que, por sua vez, é um 

instrumento da sociedade e dos objetivos desta consignados na 

Constituição, nas leis e nos programas dos governos democraticamente 

eleitos, nessa ordem)
486

. 

 

Não raro, empresas estatais realizam funções públicas que escapam à definição 

tradicional do seu objetivo de exercício de atividade exclusivamente mercantil ou execução 

de serviços públicos econômicos
487

. O Direito não veda essa hipótese, pelo contrário, a 

prevê no art. 238 da Lei das S.A. (Lei nº 6.404, de 1976)
488

, ante a possibilidade de o 
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acionista controlador elidir-se do dever de zelar pelo lucro financeiro da companhia e 

buscar objetivos de interesse público que justificaram a criação da empresa estatal
489

.   

A adoção de estratégias empresariais não maximizadoras não pode chegar 

ao ponto de comprometer a sustentabilidade financeira da companhia no 

longo prazo. De outra parte, afigura-se legítima a expansão das atividades 

econômicas exercidas pela empresa estatal, quando tenham por objetivo a 

universalização do consumo, e não apenas a geração de valor crescente 

aos acionistas.
490

 

  

O contraste entre os objetivos possíveis para uma empresa estatal – a obtenção de 

lucro ou a realização de finalidade públicas de caráter extraeconômico – é o cerne de nossa 

discussão. Em tese, já se afirmou que a eventual busca imoderada por funções públicas em 

detrimento do lucro poderia ensejar a responsabilização do ente controlador, na medida em 

que o investidor particular, especialmente os acionistas minoritários, não deveria arcar 

“       ô                             pú                             ”
491

. 

A fim de evidenciar essa aparente incompatibilidade entre os interesses 

precipuamente privatísitcos e a finalidade pública que justifica as empresas estatais, após 

quase 30 anos de atraso, o Estatuto das Empresas Estatais prevê a necessidade de que 

empresas públicas e sociedades de economia mista divulguem uma carta anual de 

governança corporativa explicitando os compromissos públicos de execução de políticas 

públicas, em paralelo ao seu objeto social, a fim de preencher o relevante interesse coletivo 

ou de segurança nacional que justificou sua criação (art. 8º, I e VII, Lei 13.303/2013). O 

dispositivo visa resguardar a segurança dos investimentos privados e o interesse dos 

acionistas minoritários, conforme exposto acima. Entretanto, ainda é cedo para medir o 

sucesso dessa medida legislativa. 

O estudo de caso proposto para ilustrar a difícil tarefa de regular empresas estatais 

institucionalmente consolidadas, como é o caso da regulação exercida pela ANP sobre a 

Petrobras, envolve produto cuja sensibilidade social é extrema: o gás liquefeito de petróleo, 

                                                 
489
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o gás comum de botijão. Considerando que os botijões de GLP
492

 podem ser encontrados 

na maioria dos lares brasileiros e dada sua essencialidade, desde a criação da Petrobras, a 

precificação do GLP foi alvo de forte intervenção estatal, mediante a uniformização de 

preços em todo o território nacional. 

Cabia ao CNP, nos termos do art.  0  “ ”, do Decreto-Lei nº 538/1938, 

“            [   ]              áx                  p                   p          f       

- importados em estado final ou elaborados no País - tendo em vista [...] a sua 

uniformidade em todo o território da República”                                     

gradual absorção das competências do CNP pela Petrobras, a definição da política de 

preços do GLP ficou sob a direta coordenação da empresa estatal. 

Os ventos da deregulation chegaram ao Brasil com ares exclusivamente 

econômicos, embora, em realidade, o movimento tenha efeitos mais profundos sobre toda 

máquina pública
493

. A desregulação da economia é mais ampla que a mera abertura à 

competição de determinado mercado, a quebra de monopólios públicos ou procedimentos 

de desestatização. Afirmativas reducionistas como esta levam a crer que a desregulação 

 p                 “q       x                    p     é        xclusividade estatal na 

 xp                         ô        q   é              f    ” 
494

  

Nesse sentido, a desregulação dos preços do GLP brasileiro teve início em 

meados dos anos 1990, especialmente após a edição da Portaria do Ministério da Fazenda 

nº 195, de 31 de julho de 1996, que deu fim à sistemática então vigente de subsídios 

cruzados entre o preço do GLP ao sair da refinaria e os valores cobrados a título de frete, 

mantidos os preços mínimos e máximos firmado, à época, pelo DNC. Na esteira, foi 

publicada a Portaria Interministerial MF/MME nº 322, de 30 de novembro de 1998, 

liberando os preços praticados nas regiões Sul e Sudeste e, em 3 de maio de 2001, por 

                                                 
492
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meio da Portaria Interministerial MF/MME nº 125, a liberação dos preços nas demais 

regiões do país. O processo de desregulação de preços do GLP encerra-se com a instituição 

da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico pela Lei 10.336, de 19 de 

dezembro de 2001, cuja alíquota foi reduzida a zero desde 2004
495

. 

Encerrados os mecanismos de subvenção do GLP pela sistemática de intervenção 

direta pela Petrobras na definição dos preços do produto, criou-se um vácuo para a 

formulação de políticas públicas de ampliação do acesso ao GLP pela população de baixa 

renda. A tarefa foi assumida pelo CNPE que, após algumas tentativas
496

, em 24 de 

setembro de 2005, editou a Resolução CNPE nº 4, que reconheceu como interessante para 

a política energética nacional,             z        GL  “destinado exclusivamente a uso 

doméstico em recipientes transportáveis de capacidade de   é  13 kg, a preços diferenciados 

e inferiores aos praticados para os demais usos ou acondicionados em recipientes de outras 

capacidades”.  

É preciso, porém, compreender a origem da Resolução CNPE nº 4/2005. Diante 

do vácuo deixado pela extinção dos subsídios cruzados e pela liberação dos preços do GLP 

em todo o território nacional em 2001, houve um considerável aumento do valor praticado 

pelas revendas na comercialização dos botijões de GLP em aproximadamente 50%
497

. 

Nesse sentido, buscando maior estabilidade dos preços de produto socialmente sensível, a 

Diretoria Colegiada da ANP manifestou-se mediante Despacho do Diretor-Geral ANP nº 

524, de 16 de agosto de 2002, determinando uma redução de 12,4% sobre o preço do GLP 

praticado pelas refinarias da Petrobras destinado a comercialização em botijões de 13 

quilogramas. 

Entretanto, dois fatores essenciais levaram a Diretoria Colegiada da ANP a se 

manifestar novamente, em novembro de 2002, para revogar sua decisão anterior
498

: (i) a 

edição da Resolução CNPE nº 4, de 6 de agosto de 2002, a informar que apenas 

excepcionalmente poderia a ANP fixar preços máximos – e não descontos – para produtos 

regulados; e (ii) a ausência de amparo legal para que a ANP regulasse preços, conforme 

art. 8º, I c/c art. 69 e seguintes, todos da Lei 9.478, de 6 de agosto de 1997. Não obstante o 
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A política de diferenciação de preços instituída pela Resolução CNPE nº 4/2005 

foi absorvida pela ANP e incorporada em seu ordenamento setorial, conforme Resolução 

ANP nº 15, de 20 de maio de 2005, revogada e substituída pela Resolução ANP nº 49, de 2 

de dezembro de 2016. Esta última, foi objeto de fortes críticas do mercado regulado tendo 

em conta a conjuntura político-social existente à época de sua publicação. É de notar-se, 

inclusive que ainda em 2009, especialistas da ANP argumentaram contrariamente à política 

de diferenciação de preços, porém de forma inconclusiva. 

[A] prática de preços diferenciados não é nem uma medida suficiente para 

garantir o acesso da população de baixa renda ao GLP para cocção, nem a 

mais eficiente, havendo outros instrumentos que atendem ao objetivo de 

garantir o consumo das classes mais baixas, a um custo menor para a 

sociedade. [...] Todavia, tal assunto requer uma análise mais aprofundada, 

provável objeto de desdobramento futuro deste trabalho. 
500

  

 

Por outro lado, dado o cenário de desinvestimentos planejados pela Petrobras, a 

imprensa condenou o atual sistema de preços diferenciados praticados pela empresa estatal 

com supedâneo da Resolução CNPE nº 4/2005 e da Resolução ANP nº 49/2016, que pode 

ter gerado um prejuízo de até 30 bilhões de reais (em valores atualizados) entre 2003 e 

2017 à companhia estatal
501

. 

Assumir o fim da diferenciação de preços parece ir ao encontro dos 

desinvestimentos projetados recentemente pela Petrobras, contudo, pode vir a impedir a 

realização plena de objetivos públicos essenciais para a sociedade brasileira, por exemplo, 

a oferta de GLP a preços razoáveis. Nesse hipótese, o acionista controlador fica em 

situação complicada: atender a sua função instrumental, de garantia do abastecimento 

nacional ou atender ao escopo-fim da companhia, a geração de lucros.
502

 

A realidade do mercado e a as vicissitudes das escolhas de cada agente econômico 

tornam árida a construção de um diagnóstico preciso
503

. Apenas extensa análise de impacto 
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econômico, levando em consideração contrastes e relações concretas de custo-benefício 

poderiam determinar os efeitos potencias de determinada conduta adotada
504

, nesse caso, 

pelo fim da diferenciação de preços do GLP no cenário de desinvestimentos da Petrobras. 

O caminho tradicional para a recuperação de saúde financeira é a redução 

imediata de despesas e a busca potencial de novas fontes de receita. Entretanto, a 

convivência de interesses antagônicos dentro da companhia (a iminente necessidade de 

redução do déficit e a manutenção de políticas públicas essenciais) impõe a questão sobre a 

quem recai a competência para a realização de estudos, os quais, imparcial e tecnicamente, 

pautem a tomada de decisão do acionista controlador. 

A resposta parece evidente, mas é preciso cuidado, uma vez que, embora a 

acomodação jurídica das agências reguladoras dentro do aparato estatal brasileiro tenha 

permitido ao país avançar na criação de um ambiente institucional seguro, forjando um 

bom histórico de performance regulatória, o modelo pensado para as agências como 

entidades autônomas em relação ao poder central vem perdendo força ante as sucessivas 

tentativas de diluição de suas competências, conforme comentado nas seções anteriores. 

                                                                                                                                                    
individuals and imperfect information of specific real life situations. It follows that neither can it, nor does it 
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the benefit of another. For Buchanan and his followers, the principal purpose of constitutionalism is to limit 

this from of theft  O          ’               p       f                   f                               

      w  f            y     j        ‘            p        p   ;      p                       p y           

about personal values which spell the end of rational disco    ’” in SUNSTEIN, Cass R. After the rights 

revolution: reconceiving the regulatory state. Cambridge: Harvard University Press, 1990, p.36. Em livre 
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benefício de outro. Para Buchanan e seus seguidores, o principal objetivo do constitucionalismo é limitar essa 

captura. No relato de Buchanan, um desvio do critério do consentimento unânime para argumentar sobre 

bem-estar, autonomia ou justiça, "parece ser um escapismo puro; representa o recuo em argumentos vazios 

sobre valores pessoais que significam o fim do discurso racional. 
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O caso da diferenciação de preços do GLP exposto acima nos cobra, portanto, 

uma regulação voltada para o mercado, para a maximização da eficiência alocativa de 

recursos (públicos) conciliada aos interesses dos investidores privados. Será essencial que 

o ente regulador setorial se manifeste, sempre que possível, para evidenciar, de forma 

imparcial, os impactos econômicos de cada estratégia empresarial de caráter mais alinhado 

às finalidades públicas governamentais que propriamente ao escopo-fim (lucros) da 

sociedade empresária.  

Para análise de nosso caso concreto sobre a exequibilidade de finalidades públicas 

por empresa estatal, alguns parâmetros foram propostos por ALEXANDRE ARAGÃO, em sua 

tese de titularidade apresentada à Faculdade de Direito da UERJ, intitulada Empresas 

Estatais: limites qualitativos, relacionados às finalidades públicas que podem ser incluídas 

legitimamente no rol de objetivos extraeconômicos; e limites quantitativos, relacionados 

aos limites de que esses objetivos não prejudiquem a finalidade lucrativa das estatais
505

.  

Sobre os limites qualitativos, busca-se anteparo normativo no já mencionado art. 

238 da Lei nº 6.404/1976. Entretanto, como identificar as atividades que a companhia 

p    á      p      p    “                     pú      q   j    f                ”? Em 

análise pormenorizada, expõe ARAGÃO que não é possível identificar todos os objetivos na 

lei que autoriza a criação da empresa estatal de forma exaustiva, de modo que os objetivos 

extraeconômicos impostos à empresa estatal devem relacionar-se com os objetivos mais 

gerais que justificaram a               p       “       p    x  p    p      -se que uma 

estatal de petróleo é criada com objetivos como o de assegurar o abastecimento nacional, a 

independência energética nacional, auferir os lucros com as atividades, entre outros 

explorados pela literatura”
506

.  

Em nosso caso concreto, qualitativamente, não vislumbramos qualquer objetivo 

social erigido pela Lei 2.004/1953 ou pela Lei 9.478/1997 de que deve a Petrobras 

assegurar o abastecimento nacional de derivados, incluído o GLP, ou o acesso a preços 

razoáveis para a população de baixa renda. Há, inclusive, fortes indícios, oriundos da ANP  

e do Ministério de Minas e Energia, de que a finalidade extraeconômica da diferenciação 

de preços do GLP não mais se sustentaria diante do reposicionamento da Petrobras 

decorrentes do plano de desinvestimentos programados
507

. 
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 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas estatais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p.351. 
506

 ARAGÃO, Op. cit. p.355. 
507

 Em 2016, o Tribunal de Contas da União prolatou o Acórdão 1409/2016-TCU-Plenário, em que 

determinou a reavaliação conjunta pela ANP, CNPE e MME sobre a política de diferenciação de preços 

estabelecida de Resolução CNPE nº 4/2005, a fim de se verificar o cumprimento da finalidade de 
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Por outro lado, há implicações concorrenciais indiretamente ligadas à política de 

diferenciação de preços do GLP. Como a diferenciação de preços é calculada a partir dos 

critérios estabelecidos pelo art. 22 da Resolução ANP nº 49/2016, criou-se no marco 

regulatório do GLP um desincentivo ao investimento em outras fontes de produção e à 

importação de GLP por outros agentes econômicos, além da Petrobras, na medida em que 

o preço diferenciado para botijões de 13 quilogramas compete de forma desleal com 

qualquer preço que viesse a ser praticado por outro agente econômico. 

Além disso, não nos parece que a determinação de critérios para a implementação 

da política pública de diferenciação de preços componha o feixe de competências 

       ó         N   É    p                            q   “a agência reguladora deve 

atuar como árbitro do jogo econômico, e não como agente organizador dos fatores de 

p       ”
508

. 

Em novembro de 2017, a ANP divulgou em seu portal eletrônico os resultados 

dos procedimentos de Consulta e Audiências Públicas nº 18/2017 que tiveram por objetivo 

rever diversos pontos da Resolução ANP nº 49/2017. Embora uma modificação mais 

drástica fosse aguardada pelo mercado em relação a uma postura mais enérgica em relação 

ao fim da diferenciação de preços encartadas pelo CNPE, a Nota Técnica nº 

895/2017/SAB-ANP, que motivou a alteração do normativo regulatório limitou-se a uma 

solução compromissória, destacada em negrito no corpo do texto do documento: 

 

Por fim, sobre o tema, considerando que a diretriz encartada pela 

Resolução CNPE nº 04/2004 de manutenção de preços diferenciados 

para o GLP destinado ao uso residencial não vem atingindo o 

objetivo social proposto, considerando que a prática induz a 

artificialidade dos critérios de precificação do GLP no mercado 

nacional, recomendamos ao Conselho Nacional de Política Energética 

como órgão formulador das políticas públicas setoriais de energia 

nacional, na forma do art. 2º da Lei 9.478/99, que reavalie a 

necessidade de manutenção da Resolução CNPE nº 04/2004 no atual 

cenário econômico brasileiro, deveras diverso do experimentado em 

2004.
509

 (grifos do original) 

 

                                                                                                                                                    
universalização do produto. Esse estudo foi consubstanciado na Nota Técnica Conjunta nº 002/SDR-

ANP/DCDP-SPG-MME      0             0 7  q   p                                   õ   f     : “É 

importante destacar que a prática de preços diferenciados para o GLP comercializado em botijão de 13kg 

somente é possível em virtude da condição de monopolista multiproduto exercida pela Petrobras como 

instrumento de política pública lato sensu. Com o recente anúncio da Petrobras acerca de seu 

reposicionamento no setor, no qual aponta que não garantirá integralmente o abastecimento de combustíveis 

em território nacional (incluindo GLP), torna-se difícil a manutenção dessa sistemática”  (         f ) 
508

 PINTO JUNIOR, Mario Engler. Empresa estatal – função econômica e dilemas societários. São Paulo: 

Atlas, 2013, p.151. 
509

 ANP. Nota Técnica nº 895/2017/SAB-ANP, de 13 de outubro de 2017. Disponível em 

<http://www.anp.gov.br/wwwanp/images/Consultas_publicas/Concluidas/2017/n_18/Nota_tecnica_no.895-

2017.pdf>. Acesso em 28 nov. 2017. 
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Já quanto aos limites quantitativos, o exercício de funções públicas pela 

companhia estatal não pode sacrificar integralmente a lucratividade da sociedade. De 

maneira geral, o empreendimento de finalidade pública, na visão do autor, poderia resultar 

em operações comerciais menos lucrativas, mas não deficitárias
510

. Nesse último caso, 

 p               “  j       pú        x      ”      p         f    á                     

e, ainda assim, com termo certo a fim de não comprometer os ganhos da companhia
511

. 

A criação destas limitações à execução de finalidades públicas por empresas 

estatais reduz o potencial espectro de atuação da autoridade reguladora ao analisar o 

impacto econômico da extinção da política de diferenciação de preços pela ANP. Com a 

aplicação destes parâmetros, criam-se zonas de certezas positivas e negativas, subsistindo à 

análise do regulador apenas zonas de incerteza que os critérios jurídico-doutrinários 

expostos não eliminaram em um primeiro momento. 

A aplicação desses critérios, contudo, exige que a ação da agência reguladora 

setorial seja realizada mediante um afastamento de cada um dos vértices do triângulo 

regulatório, a saber: Governo, Mercado e Consumidor. A tarefa real se mostra muito mais 

difícil, uma vez que embora as soluções teóricas para a blindagem das agências sejam 

inúmeras, sua efetividade prática é questionável, tal como vimos demonstrando ao longo 

deste trabalho. 

A ANP só pode tomar a decisão concreta de extinção da norma regulatória que 

dava exequibilidade à diferenciação de preços do GLP, quando esta sistemática deixou de 

ser um mecanismo de garantia de mercado da Petrobras. Nesse ponto evidencia-se uma 

forte inversão de papéis institucionais no arranjo regulatório brasileiro de petróleo e gás. 

 

2.7. APONTAMENTOS FINAIS SOBRE OS CASOS APRESENTADOS 

O modelo pensado para as agências como entidades autônomas em relação ao 

governo central está perdendo força ante as sucessivas tentativas de mitigação do poder 

que lhes foi atribuído. Motivo pelo qual se buscou evidenciar de que modo, concretamente, 

a autonomia das agências reguladorasestá sendo posta em xeque todos os dias por meio de 

intromissões sobre sua esfera de competências, por diversos atores institucionais, seja o 

Executivo, o Legislativo, o Judiciário ou mesmo os órgãos de controle.  

                                                 
510

 Embora escape ao tema do presente trabalho, é necessário colocar a dúvida e levar em conta que 

eventualmente, a depender do objeto social da empresa estatal, a negação ao exercício deficitário, pode negar 

vigência a regras legais que regem, por exemplo, a continuidade e a universalidade dos serviços públicos, na 

forma do art. 6º, §1º da Lei 8.978, de 13 de fevereiro de 1995. 
511

 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Empresas estatais. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p.361-5. 
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Assiste-se a uma clara confusão entre funções de Governo e de Estado, o que, 

com alguma frequência implica a politização da regulação, com decisões que esbarram na 

formação teórica estrutural das agências – que, na condição de autarquias indiretas, 

supostamente estariam imunes ao controle hierárquico inerente à Administração Direta
512

. 

Por outro lado, o Legislativo, propulsionado por sentimentos irracionais, em momentos 

políticos sensíveis, alterou marcos regulatórios setoriais importantes para a economia 

nacional
513

. Por fim, com alguma frequência, o ativismo judicial extrapola as limitações 

teóricas de sua competência integrativa do direito, não se restringindo à anulação de ato 

viciado, mas propondo soluções precípuas e inerentes às próprias competências das 

entidades reguladoras
514

. 

O panorama ilustrado acima representa com alguma acurácia a situação real da 

maioria das agências reguladoras brasileiras. Um diagnóstico preliminar pode ser extraído 

das observações sobre a interação entre as agências reguladoras e os demais atores 

institucionais: a autonomia regulatória destes entes está longe de ser uma realidade. 

Identificou-se que a autonomia política das agências pode ser fortemente mitigada pela 

influência do Poder Executivo em razão do fisiologismo arraigado na matriz de nosso 

processo político. Por outro lado, a repartição de funções estabelecida pela Constituição 

parece ceder frente ao clamor social, gerando uma usurpação de competências regulatórias 

pelo Congresso Nacional. O Poder Judiciário, especialmente os juízos singulares, não raro 

se substitui ao regulador técnico no afã de fazer a justiça do caso concreto, olvidando as 

consequências sistêmicas de sua decisão. Os órgãos de controle, por sua vez, no exercício 

de essencial função ao Estado Democrático extrapolam os limites do razoável quando se 

substituem em decisões técnicas, regulatórias e estranhas a sua competência. Por fim, a 

                                                 
512

 Em 2012, a ANATEL publicou Edital de Licitação de Bandas de Frequência para da tecnologia LTE (long 

term evolution), para uso em redes celulares, elegendo como principal objeto do certame a frequência de 
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frequência. A decisão regulatória da agência nacional de regulação de telecomunicações gerou desconfiança 
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 BRASIL. Lei nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010. Dispõe sobre a exploração e a produção de 
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 GUERRA, Sérgio. Atualidades sobre o Controle Judicial dos Atos Regulatórios. in LANDAU, Elena 

(Coord.). Regulação Jurídica do Setor Elétrico         J      : Lú            006  p   87: “O          

judicial dos atos administrativos discricionários, na maioria das vezes, limita-se à mera invalidação deste 

mesmo ato para que a administração pública edite outro que não esteja maculado de arbitrariedade, 

irrazoabilidade ou desproporcionalidade. No entanto, é cada vez mais comum que, em determinadas 

situações de natureza regulatória, notadamente de grande apelo popular, essa invalidação do ato 

administrativo seja seguida de um comando judicial que                 é    ”  
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autonomia das agências é questionada pelos próprios agentes regulados, que muitas vezes 

agem conformando o mercado com mais coercibilidade que o próprio ente regulador 

institucionalmente responsável pela regulação daquele setor.   

Ainda há esperança para o futuro das agências? Quais ferramentas o Direito 

dispõe para combater cirurgicamente as chagas que deturpam e impedem o modelo 

regulatório de agências autônomas de funcionar como proposto? Longe de ser a panaceia 

dos problemas políticos e estruturais da economia brasileira, os instrumentos de regulação 

indireta da economia foram essenciais no processo de estabilização da economia nacional 

nos anos 1990 e na acreditação internacional sobre o potencial brasileiro
515

. Assim, uma 

reflexão séria se coloca sobre a efetividade do modelo de heterorregulação estatal criado há 

quase 30 anos e qual o caminho vislumbramos para sua sobrevivência. 
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3. FERRAMENTAS EM DEFESA DA AUTONOMIA REGULATÓRIA 

 

3.1. PROPOSTA DE TRABALHO 

A esperança de que a autonomia regulatória resistirá aos sucessivos ataques que o 

instituto vem sofrendo ao longo dos últimos anos é breve e depende de uma série de fatores 

conjecturais, de soluções jurídicas fluídas e de uma razoável dose de coragem. A proposta 

deste capítulo é apresentar possíveis soluções teóricas aos problemas evidenciados nos 

casos concretos analisados no capítulo anterior.  

As ferramentas de proteção e incremento da autonomia das agências reguladoras 

discutidas ao longo deste capítulo não se vinculam exclusivamente aos casos apresentados 

como forma de ilustração para o uso hipotético das soluções. Em verdade, é possível 

aplicar qualquer uma das ferramentas descritas ao longo deste capítulo que se inicia a 

qualquer caso apresentado no capítulo anterior uma vez que a autonomia regulatória está 

craquelada em qualquer de suas faces – seja política, jurídica ou tecnicamente. Nossas 

autoridades reguladoras estão muito distantes do ideal de autonomia idealizado há 20 anos. 

Um breve alerta parece conveniente: o termo ferramenta aqui empregado é uma 

alusão ao conjunto de aportes teóricos e instrumentos jurídicos concretos que podem 

eventualmente auxiliar no incremento da autonomia regulatória material das agências 

reguladoras. Não se pretende, portanto, delinear ferramentas ready-to-use, mas indicar 

      é                               q   p     “colaborar com o aprimoramento dos 

arranjos institucionais vigentes, e a formulação de novos arranjos”
516

 com vistas ao 

objetivo de tornar a autonomia regulatória um atributo efeitivo das agências reguladoras. 

A autonomia regulatória, como instrumento de concretização de uma regulação de 

qualidade, é apenas um atributo das autarquias em regime especial no Direito Brasileiro. A 

burocracia estatal, contudo, não é constituída de uma vontade própria que lhe transcende a 

instituição. A Administração é o resultado de uma série de ações e manifestações de 

vontade dos representantes daquela, de modo que é preciso estudar mecanismos para 

sofisticar e proteger o desenvolvimento do atributo da autonomia em relação às pessoas 

que exercem, todos os dias, a função regulatória dentro do ente regulador em que estão 

inseridos, seja na condição de servidor público ocupante de cargo efetivo, seja na de 
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comissionado; esteja ocupando o cargo de Diretor-Geral ou desempenhando fiscalizações 

pelo território nacional. 

O principal ponto de debate na doutrina brasileira quando o instituto das agências 

foi transplantado para a realidade jurídica nacional girou em torno do poder normativo 

destes organismos reguladores. A vetusta discussão envolvendo os limites do poder 

regulamentar do Presidente da República mediante a expedição de decretos autônomos 

ganhou destaque como ponto de partida para a compreensão dos novos institutos jurídicos 

que haviam sido postos em marcha a partir de 1995. 

A produção bibliográfica sobre o tema foi extensa e, de maneira geral, envolveu 

dois grandes questionamentos: (i) qual o grau de legitimidade dos atos normativos 

expedidos pelas agências reguladoras e (ii) se esses atos normativos ex novo seriam 

juridicamente válidos dentro do ordenamento pátrio.  

Quanto ao primeiro ponto, referido destarte como autonomia política das agências 

reguladoras, discute-se desde a legitimidade democrática do poder normativo abstrato 

instituído aos entes reguladores, passando pela cláusula de mandato fixo para diretores de 

agências, até a breve distinção essencial entre política pública e regulação stricto sensu 

como forma de fomento à autonomia regulatória em relação à política partidária.  

Já em relação ao segundo questionamento, inerente à repartição jurídica das 

funções políticas, regulatórias e administrativa, discute-se como maior profundidade o 

alcance e a aplicabilidade de uma reserva de regulação a garantir maior autonomia jurídica 

às agências reguladoras, bem como a absorção da teoria dos ordenamentos setoriais à 

realidade brasileira, como forma de resguardar a liberdade de iniciativa e de escolha que a 

moldura legislativa confere às autoridades reguladoras.  

Discutimos ainda o alcance da autonomia técnico-decisória, que depende 

intimamente da reputação institucional das agências frente às demais instituições que 

disputam espaço na arena pública. Doutro modo, analisamos também como a deferência 

técnico-administrativa do Poder Judiciário às decisões técnicas das agências é um passo 

essencial para atingir a autonomia material que esta pesquisa busca.  

 

3.2. AUTONOMIA POLÍTICA  

Essa primeira subseção cuida da discussão envolvendo o grau de autonomia 

política das autoridades reguladoras nacionais na medida em que esses entes não são 

contemplados pelo sossego do sufrágio, mas extraem cargas de legitimidade estatal 

mediante a direção máxima destas instituições ser realizada por indicações do próprio 
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chefe do Poder Executivo, por sua vez, protegido sob o manto da legitimidade 

democrática.  

Deste modo, tendo por pano de fundo o estudo de caso do item 2.2, inicialmente 

serão apresentadas diferentes noções sobre políticas públicas no intuito de identificar em 

que medida as autoridades reguladoras participam do processo de implementação dos 

programas de governo e de que modo. Em um segundo momento, considerando a tensão 

política que gravita em torno do tema, a indicação política dos dirigentes de agência será 

examinada em cotejo com recentes propostas de alteração legislativa em trâmite no 

Congresso Nacional a fim de verificar se poderiam ser utilizadas como vetor de 

densificação e fortalecimento da autonomia política das agências reguladoras. Ao fim, 

unindo teoria e ferramentas jurídica, será apresentado um teste de aplicação hipotético da 

proposta de solução. 

O estudo de caso realizado sobre a interação entre o Conselho Nacional de 

Política Energética e Agência Nacional do Petróleo evidenciou um aspecto da forte 

influência exercida pelo Poder Executivo sobre a regulação levada a cabo pelas agências 

reguladoras federais, conforme a hipótese. No caso, a manifestação de um conselho 

propositivo dirigido pela pasta de Minas e Energia teve como efeito a modificação da 

regulação executada pela ANP, independentemente da repartição jurídica de competências 

vigente entre conselho setorial e órgão regulador. 

Nesse viés, embora brevemente delineados os conceitos e a diferenciação entre 

políticas públicas e regulação (ou na acepção de outro: política regulatória)
517

, necessário 

se faz aprofundar a discussão, isso porque com a expansão do modelo de heterorregulação 

da economia, “os processos políticos passaram a se burocratizar e os processos 

burocráticos passaram a se politizar”, tornando-se útil identificar com precisão quem 

decide e quem executa para, assim, constatar eventuais desvios
518

. 

Evidente que a interferência descrita no caso envolvendo o CNPE e a ANP 

representa apenas um mecanismo de ingerência do Poder Executivo nas agências 

reguladoras. O poder de influência deste sobre aquelas exerce-se de diversas formas e em 

diversos graus, especialmente ao considerarmos que as agências reguladoras federais e 

estaduais têm seus dirigentes indicados pelo chefe do respectivo Poder Executivo. Posto 
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que mecanismo de blindagem política, a indicação de seus dirigentes pelo chefe do 

executivo evidencia um déficit democrático das agências reguladoras. 

Essa deficiência democrática dos entes reguladores foi notada em meio ao 

processo de agencificação brasileiro, quando se questionou o grau de legitimidade destes 

entes dotados de características típicas dos três poderes constituídos. A arquitetura 

institucional e as regras procedimentais das agências reguladoras contam com outros 

mecanismos à legitimação democrática de seus atos, especialmente os procedimentos de 

participação popular na elaboração da tomada de decisão regulatória, como Consultas e 

Audiências Públicas
519

. 

No entanto, como mencionado, a indicação política dos dirigentes destes entes 

administrativos autônomos em relação ao poder central, à semelhança de outros cargos 

técnicos indicados pelo poder político na forma da Constituição
520

, faz transferir ao 

indicado político cargas de legitimidade democrática para o exercício da função que se o 

nomeia, corroborado inclusive pela aprovação do Poder Legislativo
521

. 

ROBERT DAHL                         ó           p        “p        

f              p       ” para compreensão da legitimidade democrática do poder 

extroverso na sociedade contemporânea. Segundo DAHL, após as sucessivas 

transformações políticas, econômicas e sociais vividas pelo mundo a partir dos anos 1950, 

é insuficiente a velha reposta de que a maioria vence a minoria, não mais se erigindo a 

legitimidade democrática de forma aritmética
522

. A sociedade pós-moderna possui uma 

“               p                ” nas quais é possível a não-líderes (eleitores) exercer um 

grau relativamente alto de controle sobre líderes (autoridades públicas). A esse fenômeno 

de pluralismo institucional, DAHL o denomina como poliarquia
523

.  
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com o maior número de votos vence as demais; (vii) as ordens dos servidores eleitos são executadas; (viii-a) 

todas as decisões entre eleições são subordinadas àquelas tomadas durante o período de eleição, isto é, as 
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A execução da regulação, como mecanismo de intervenção Estatal na economia, 

pressupõe sua inserção em um sistema administrativo de cooperação e de controles 

mútuos. A regulação estatal, portanto, não começa com o ato regulatório da agência, mas 

integra um sistema regulatório de formulação e implementação de políticas públicas 

setoriais no qual as agências reguladoras são apenas mais uma peça dentre muitas outras 

intimamente envolvidas (v. item 3.5 infra). 

Regulation in the new millennium is probably no more political, but 

certainly no less. Contemporary regulatory politics are palpable, 

pluralistic, positional, and sometimes polarizing. The issues are complex, 

the debate is fervent, and the financial and political stakes are high
524

.  

 

Nesse processo de elaboração de políticas públicas, inserido em um governo 

poliárquico, como definido acima, haverá sempre uma competição entre líderes do 

processo político pelo apoio dos não-líderes
525

. De maneira mais simples, define-se a 

competição política idealizada por DAHL e LINDBLOM como o controle exercido pelo povo 

                p                 “p    á          p óx      z”, o que pode formatar a 

ação estatal a determinados interesses
526

. 

Assim, é imperioso pontuar o problema inerente ao dirigismo da atividade 

regulatória mediante a formulação de pretensas “p       s pú      ” q   p         z   a 

zero a margem de manobra do regulador. Para tanto, será essencial adotar critérios 

estanques sobre o que consideraremos política pública a fim de evitar raciocínios 

infundados sobre conceitos ora semelhantes, ora divergentes. 

O conceito de política pública ultrapassa os limites do Direito e tem como origem 

pesquisas realizadas por cientistas sociais americanos, em meados de 1930, na tentativa de 

contribuir academicamente para a compreensão da realidade das ações governamentais
527

. 

LASWELL é o primeiro a cunhar a expressão policy analysis ao se referir a análise das ações 

                                                                                                                                                    
eleições são, em certo sentido, controladoras; (viii-b) se novas, atendem aos sete itens anteriores; (viii-c) ou 

ambas as coisas. 
524
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Energy Law Journal, 29, 2, 577-614. Nov. 2008. p.582. Em livre tradução: A regulação no novo milênio não 

é provavelmente mais política que antes, mas certamente não é menos. A política regulatória contemporânea 

é palpável, pluralista, posicionada e algumas vezes polarizada. Os assuntos são complexos, o debate é 

fervente e as expectativas financeiras e políticas são altas. 
525

 DAHL, Robert; LINDBLOM, Charles. Política, economia e bem estar social. Tradução: Ruy Jungmann. 

8.ed. Rio de Janeiro: Lidador, 1971. p.280. 
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 DAHL, Op. cit. p.282. 
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 SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias, Porto Alegre,  n. 16, p. 20-45,  

Dec. 2006. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-452220060002 

00003&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 21 set. 2017. 
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governamentais e a identificar respostas bem simples às seguintes questões: quem ganha o 

quê; por quê; e como
528

. 

A noção jurídica mais comumente difundida entre nós de política pública foi 

formulada por MARIA PAULA DALLARI BUCCI, pioneira sobre o tema, para a professora 

p         p         pú          p           “p                                      

coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de 

objetivos socialmente relevantes e politicamente             ” 
529

 A doutrina prega de 

maneira bem uniformizada que a formulação de políticas públicas envolve uma rotina 

cíclica de ações sequenciais e interdependentes que prevê o iter procedimental desde a 

identificação do problema até o momento de extinção da política pública
530

, conforme 

ilustração abaixo sobre os ciclos de políticas públicas. 

 
Figura 1. Ciclo de Políticas Públicas

531
 

 

As diversas contribuições científicas para construção e evolução do conceito de 

política pública infelizmente escapam ao objeto desta pesquisa
532

. É importante, porém, 

indicar que a evolução da análise funcional do ciclo de políticas públicas pressupõe um 

                                                 
528

 LASWELL, H.D. Politics: Who Gets What, When, How. Cleveland, Meridian Books. 1936/1958. 
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                                   .          : Editora Saraiva, 2006, p. 38. 
530
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Cengage Learning, 2002. p.34. 
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questionamento essencial sobre mecanismos de incremento à autonomia regulatória: qual o 

papel da regulação na formulação e na implementação de políticas públicas? 

Importa-nos, contudo, pontuar as contribuições seminais de OLSON, sob influência 

da new public management, a respeito da preocupação com a racionalidade e a eficiência 

das escolhas nas ações governamentais. Esse viés investigativo é o ponto de encontro entre 

análise de políticas públicas e os movimentos de desregulação da economia vivenciados 

principalmente nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, por volta dos anos 1980, cujos 

efeitos apenas foram institucionalmente sentidos pelo Brasil com seu processo de 

agencificação iniciado quinze anos mais tarde. Além do viés racionalista, o autor traz para 

o campo das ciências sociais uma discussão que já fora travada em algum grau pelo direito 

italiano: a questão de como os interesses individuais contribuem para a composição do 

“          pú     ”
533

. 

Considerado o pai do institucionalismo italiano, SANTI ROMANO conceitua 

espécies de interesses jurídicos, dentre os quais os interesses simples e os interesses 

legítimos. Esses exsurgem como uma categoria especial de direito subjetivo, os quais 

encontram reconhecimento e proteção da norma jurídica, mas que, não obstante o 

                          p            p              “          pú     ” p  q    á 

interesses públicos plúrimos, não necessariamente convergentes.
534

 Nesse sentido, a soma 

                         p                       “          pú     ”             

pluralidade social como substrato dos interesses nega essa assunção.  

O ponto essencial reside no fato de que a visão institucionalista impede a 

redução do direito à lei. O direito é muito mais do que um conjunto de 

textos escritos, produzidor pela vontade de um Parlamento ou de um 

governante. O direito é o conjunto de normas jurídicas produzidas por 

instituições aptas a disciplinar a conduta social e a organizar a utilização 

legítima da coerção para impor valores, escolhas e soluções.
535

 

 

                                                 
533

 OLSON, Mancur. The Logic of Collective Action. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 1965. P. 

  9  “   w       p interests, moreover, that were basic. There is no group without its interests. An interest, as 

the term will be used               q          f       p  [   ]       y                 ‘        ’          

               x                  f           f        p       ”  (grifos originais) Em livre tradução: Foram os 

grupos de interesse, principalmente, que eram básicos. Não existe grupo sem interesses. Um interesse, como 

           á        q    é    q                  p         y p      q          “         ” p           

considerado existente ao menor que se manifestasse em uma ação de grupo. 
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 ROMANO, Santi. Principii di Diritto Amministrativo Italiano. 3.ed. Milano: Società Editrice Libraria, 

1912. p.44. 
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 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 23. Ainda 

                 p         pá         q   “                    clássico apresenta duas vertentes, uma 
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MACCORMICK (Il diritto come instituzione, Milano: Giuffrè, 1990) e MASSIMO LA TORRE (Norme, 

instituzioni, valori: p              z                             : L    z    999)”  (   f              )  
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Como o estudo dos interesses da sociedade e da escolha das finalidades públicas 

não se limita às ferramentas das ciências jurídicas, abre-se campo para uma ciência da 

administração, que não restringe suas análises às ferramentas jurídicas
536

, mas utiliza-se do 

instrumental de outras áreas afins, especialmente a Economia, a Ciência Política e a 

Sociologia para compreensão teórica da ação estatal na cura dos interesses da sociedade
537

. 

De maneira similar, como o interesse público não é o reflexo direto da soma dos 

interesses legítimos (individuais), apenas uma análise racional
538

 no momento de 

formulação das políticas públicas poderia produzir uma “boa” política pública. Entretanto, 

os interesses contrapostos, as pré-concepções individuais de reguladores e agentes 

econômicos torna a racionalidade um conceito amplo e de difícil posologia. Deste modo, a 

análise racional dos fatos e dos interesses subjacentes a qualquer decisão regulatória não 

está livre da influência de grupos de interesses, de partidos e de interesses pessoais que se 

podem sobrepor ao processo racional de formulação de políticas, interferindo no resultado 

final
539

. Muitos nomes já foram dados a esse fator: captura, ingerência, interferência, 

fisiologismo, tráfico de influência, et cœtera. Ficaremos, porém, adstritos à elaboração de 

ferramentas jurídicas a impedir o avanço desse percalço à boa regulação. 

A discussão sobre a formulação de políticas públicas tangencia a escolha das 

finalidades sobre qual o Direito Administrativo se debruça corriqueiramente, 

especialmente se lembrarmos da finalidade como elemento essencial do ato administrativo 

e a eficiência como princípio constitucional do agir público. Nesse sentido, “               

para a Administração Pública, consiste no atendimento finalístico do interesse público”
540

 

ao passo que a eficiência revela-          “            z     p                      
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                     y  p  k    ‘        ’  Em livre tradução: O conceito de grupos grandes ou latentes 
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             “        ”  
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interesses públicos, posta em termos de plena satisfação dos administrados com os 

menores custos para a sociedade”
541

. 

Muito já se falou sobre a função executiva na doutrina pátria, mas neste viés, as 

lições de RUY CIRNE LIMA são de especial relevo: ao tomar por base a doutrina alemã, o 

professor gaúcho compreende o direito administrativo como o direito próprio da 

Administração, sempre tendo por base uma atividade humana dirigida à consecução de um 

determinado fim
542

. Para CIRNE LIMA, o exercício, portanto, da função administrativa é o 

conceito fundamental do Direito Administrativo, ao qual, por sua vez, cabe regulamentar 

os modos de realização destas finalidades públicas mediante uma atividade 

administrativa
543

. 

 O direito administrativo foi visto por grande parte da doutrina do início do século 

passado como instrumental ao processo político
544

 e, em casos mais extremos, como 

antonímia da política. Essa suposta separação entre o campo de atuação do direito 

administrativo e o campo de influência da política, são um dos motivos de fundo para a 

criação das agências reguladoras como pontos de isolamento das influências do poder 

político. Entretanto, embora calcado no histórico administrativo norte-americano, 

RODRIGUEZ acredita que essa dicotomia direito-política é irreal, uma vez que a política 

afeta diretamente os resultados da atividade administrativa e vice-versa
545

. Assim, em 

diversas ocasiões, grande parte da negociação política se desenvolve dentro do aparato 

administrativo do governo
546

. 

Entretanto, embora produto de complexas interações sociais, a formulação de 

políticas públicas e o procedimento de implementação destas até a conversão em regulação 

econômica stricto sensu é regido por práticas e normas a determinarem os diferentes papéis 

desempenhados por cada instituição: a quem cabe fazer o quê, e quem pode ocupar qual 

cargo
547

. O mesmo se aplica à Administração Pública, e às agências reguladoras, que têm 
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sua conduta pautada por regras prévias sobre competência e sobre procedimentos de 

interação com os grupos de interesse.  

A noção institucionalista de ROMANO e também de HAURIOU aliada à 

   p           q   “    ” p         pú         p                        

independência para a escolha de finalidades públicas, pode ser compreendida como um 

imperativo de credibilidade nas instituições que exercem a atividade administrativa
548

 e, 

com especial atenção, as que exercem a atividade regulatória. As eventuais pressões as 

quais a Administração se submete quando no exercício da atividade administrativa fez com 

que, em muitos sistemas políticos, a formulação de políticas públicas fosse delegada a 

organismos e a associações autônomas em relação ao governo central. 

Considerando todas essas fases pelas quais o complexo processo de 

implementação de políticas públicas perpassa, e a cautela necessária para a eventual 

delegação de competências para    “   p   é                 ”
549

, muitas vezes os 

ciclos de políticas públicas são repartidos entre diferentes organismos estatais a fim de 

garantir maior eficiência e êxito na formulação de políticas públicas. 

Figura 2. Repartição institucional de competências no Ciclo de 

Políticas Públicas 

 

A identificação do problema e a formação da agenda, como etapas prévias e 

iniciais, são delegadas a organismos intrinsecamente ligados ao Poder Executivo, os quais 

guardam maior proximidade com a legitimidade democrática decorrente do sufrágio; ao 

passo que a formulação de alternativas, a tomada de decisão e a implementação de 

determinada política, são normalmente delegadas a instituições independentes, mais 
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distantes das pressões que o exercício do poder político implica. As duas fases 

subsequentes deveriam, por sua vez, ser controladas por organismos externos às agências 

reguladoras, a fim de verificar a congruência entre os objetivos do processo político e os 

resultados da regulação, tendo por objetivo final uma avaliação integrada do processo. O 

ciclo de políticas públicas deveria, portanto, atender a uma repartição de competências, 

talvez utópica, conforme ilustração acima. 

A repartição institucional de competências do ciclo de políticas públicas ocorre 

em alguma medida nos mercados regulados por agências reguladoras federais. A delegação 

da formulação a conselhos setoriais, órgãos do Executivo federal, não se restringe ao caso 

apresentado no capítulo anterior envolvendo o setor de energético nacional, mas também 

se dá em matéria de telecomunicações, por exemplo. Em ambos os casos, as leis de criação 

da ANP
550

 e da ANATEL
551

 informam que a essas agências reguladoras compete 

implementar a política setorial, enquanto que a formulação das políticas setoriais fica a 

encargo do próprio Poder Executivo ou de órgão deste. 

Um dos grandes desafios no processo de formulação e implementação de políticas 

públicas é o controle do bureaucratic drift
552

 que consiste em exercer a atividade 

administrativa em desacordo com as diretrizes políticas estabelecidas. Isto porque, em 

alguma medida, a maioria dos atos administrativos ou regulatórios editados com vistas à 

implementação de alguma política pública alteram, em parte, a diretriz política 

originalmente formulada
553

. Afirmar o contrário corresponderia a negar o espaço de 

discricionariedade conferido às agências reguladoras para escolher os meios de alcançar 

legitimamente os fins para os quais foi instituída, além de reduzir o próprio regulador ao 

braço mecânico da política
554

. 
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O jogo político, portanto, faz parte da burocracia estatal e principalmente da 

estrutura de heterorregulação econômica exercida por agências reguladoras. Essas 

interações foram identificadas na doutrina das ciências sociais como politização da 

burocracia ou burocratização da política, sendo um vetor de fragmentação da autoridade, o 

que pode ser analisado sob um viés tanto positivo quanto negativo
555

. 

Pelo viés positivo, a fragmentação da autoridade permite que, com alguma 

frequência, funcionários de agências reguladoras participem do processo de formulação de 

políticas públicas em colaboração com órgãos do Poder Executivo, na medida em que a 

agência reguladora não detém, ela própria, competência exclusiva sobre todo o processo
556

. 

Demais disso, a participação e o compartilhamento de experiências entre agente 

formulador e agente implementador da política pública contribui para a estabilidade do 

sistema, porque antecipa eventuais efeitos colaterais adversos que ações independentes 

poderiam produzir. Contudo, nem sempre essa estratégica é eficaz, tal como ocorreu no 

caso entre CNPE e ANP. 

Pelo viés negativo a interconexão entre regulação e política torna-se perniciosa 

quando o interesse individual e egoístico da política partidária ou de grupos de interesses 

superam a construção de um interesse público determinado e malogram a confiança dos 

não-líderes nas instituições que comungam de responsabilidade sobre determinadas etapas 

dos ciclos de políticas públicas.  O excesso de politização enfraquece a regulação e, mais 

do que isso, enfraquece as próprias instituições autônomas de regulação econômica
557

. 

No processo de definição de políticas públicas, sociedades e Estados 

complexos como os constituídos no mundo moderno estão mais próximos 

da perspectiva teórica daqueles que defendem que existe uma "autonomia 

relativa do Estado", o que faz com que o mesmo tenha um espaço próprio 

de atuação, embora permeável a influências externas e internas (Evans, 

Rueschmeyer e Skocpol, 1985
558

). Essa autonomia relativa gera 

determinadas capacidades, as quais, por sua vez, criam as condições para 
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a implementação de objetivos de políticas públicas. A margem dessa 

"autonomia" e o desenvolvimento dessas "capacidades" dependem, 

obviamente, de muitos fatores e dos diferentes momentos históricos de 

cada país.
559

 

 

Nesse sentido, LINDBLOM aponta que é lugar comum no processo político que a 

autoridade institucionalmente competente para a tomada de decisões tenha conhecimento 

sobre as possíveis manobras para a consecução de um determinado resultado, e que a 

negociação política dos diversos interesses envolvidos, muitas vezes, apenas obtém algum 

resultado mediante a realização de favores mútuos e de persuasão de autoridades
560

. 

A probabilidade de verificação científica destes eventos é muito baixa pelo fato de 

que essas hipóteses de diálogo entre ente regulador, grupos de pressão e poder político 

encontram-se no limiar jurídico entre condutas legalmente reprováveis e exercício regular 

do direito de acesso à informação e de contraditório
561

. A regulação, por sua vez, distancia-

se dos sentidos conferidos às políticas públicas porque, ao menos em teoria, é realizada no 

arranjo institucional brasileiro mediante o insulamento político de entidades 

administrativas personalizadas.          é  á             q     “fé            

alternativas [dic  ô     ] é                            ”
562

.  

 

3.2.1. Ferramentas para uma autonomia política 

O exercício da regulação é uma das pontas do macroprocesso de formulação e 

implementação de políticas públicas e, portanto, a autonomia política dos atores 

responsáveis pela sua implementação – as agências reguladoras – não pode ser 

compreendida sem os elementos expostos acima sobre a necessária divisão de funções que 

pressupõe a configuração do Estado pós-moderno com suas constelações de processos 

políticos, cada uma a gerenciar os mais diversos interesses da sociedade. 
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Entretanto, como exposto no estudo de caso envolvendo CNPE e ANP, as 

ferramentas jurídicas disponíveis para assegurar a autonomia regulatória não vem 

superando os obstáculos da vida real. O excesso de influência dos grupos de interesse no 

processo político acaba por conformar a formulação de políticas públicas a interesses que 

não necessariamente integram o interesse público compreendido de forma ampliada como 

conceituado acima.  

Ainda que as dicotomias absolutas estejam sendo abandonadas ao longo da 

recente evolução do direito administrativo neste século
563

, exsurge como característica dos 

processos de reformulação estrutural do Estado o critério funcional como pedra angular de 

um modelo estatal extremamente descentralizado. Nessa linha, como a implementação de 

políticas públicas pressupõe a identificação de problemas e a eleição de finalidades, exige-

se dessa fase do ciclo de políticas públicas um sustentáculo democrático muitíssimo mais 

forte que a implementação dessas políticas mediante a escolha de soluções técnicas ao 

problema para atingimento de determinada finalidade. 

Não se limita, contudo, a autonomia política a restringir o espectro de atuação das 

agências reguladoras no macroprocesso de formulação e implementação de políticas 

públicas apenas a essa segunda etapa. É preciso resguardar a esfera de competência das 

agências mediante alguns instrumentos concretos de barreira (i) à influência de grupos de 

pressão ou (ii) à tergiversação do sistema regulatório
564

 criado em cada setor regulado 

específico. 

A ferramenta mais tradicional de blindagem política das agências reguladoras é a 

indicação política de seus dirigentes para o exercício do cargo por prazo fixo e, em alguns 

casos, necessário o preenchimento de critérios mínimos para indicação. A proteção à 

autonomia política de entes administrativos mediante a instituição de mandato não é 

exclusividade ou produto original das agências reguladoras. Inicialmente, esse mecanismo 
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foi adotado para a nomeação de reitores de universidades públicas federais e, em histórico 

caso, para a indicação ao Conselho Administrativo do Instituto de Aposentadorias e 

Pensões dos Industriários.  

Nessa ocasião, um dos indicados a este Conselho, logo após a posse, foi 

exonerado ad nutum pelo então Presidente da República, Jânio Quadros. Como a indicação 

fora realizada para um mandato de quatro anos, impetrou-se mandado de segurança. 

Embora o remédio constitucional tenha sido denegado pela maioria dos ministros do 

Supremo Tribunal Federal, o voto dissidente do ministro VICTOR NUNES LEAL é ainda 

atualíssimo para justificar a indicação para determinados cargos por prazo certo. 

Cuida-se, em especial, da investidura de servidor público por prazo certo, 

eis uma providência que se integra, em toda a naturalidade, no reino da 

autonomia administrativa atribuído, por lei, a certo órgãos. Visa a 

investidura de prazo certo a garantir a continuidade de orientação e a 

independência de ação de tais atividades autônomas, de modo que os 

titulares, assim protegidos contra injunções de momento, possam dar 

plena execução à política adotada pelo Poder Legislativo, ao instituir 

órgão autônomo, e definir-lhe as atribuições.
565

 

 

O assunto foi revisitado pelo STF em 1990 no julgamento emblemático da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade 1949-RS, ajuizada pelo governador do Estado do Rio 

Grande do Sul em face de lei estadual que criara agência reguladora estadual e cujos 

dirigentes, assim como no mandado de segurança de 1960, seriam indicados para o 

exercício do cargo por prazo certo.  

Sob a relatoria do ministro SEPÚLVEDA PERTENCE e mediante a divergência aberta 

pelo Ministro Nelson Jobim, as lições de VICTOR NUNES LEAL se fizeram valer 40 anos 

mais tarde
566

. A conclusão da ADI 1949-RS, confirmando parcialmente a medida cautelar 

deferida ainda em 1999 de suspensão do dispositivo estadual, declarou inconstitucional 

mecanismos de exoneração ad nutum dos conselheiros da agência reguladora estadual, pois 

que “tal fato poderia subverter a própria       z          q      p                 à 

regulação   à fiscalização dos serviços públicos prestados no âmbito do ente político, tendo 

a lei lhe conferido certo grau de autonomia”  

No caso específico, à lei estadual foi dada interpretação integrativa consoante o 

disposto em lei geral sobre a gestão de recursos humanos das Agências Reguladoras, 

limitando a retirada do cargo de dirigente máximo de agência reguladoras às hipóteses 
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prescritas “de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo 

administrativo disciplin  ”
567

. 

A ressalva jurídica de que os conselheiros e diretores não serão exonerados a 

qualquer momento pelo chefe do Poder Executivo representa um grande passo para maior 

autonomia política da regulação. Contudo, isso não é suficiente. Assim, a redução do rol de 

potenciais candidatos à nomeação foi implementada, em algumas agências desde a origem, 

em outras mediante a imposição de lei geral dispondo sobre critérios mínimos de 

nomeação. 

Na Lei do Petróleo, que cria a ANP, assim como na lei de criação da ANEEL, não 

há qualquer exigência ou qualificação técnica essencial para a indicação a ser realizada 

pelo Presidente da República
568-569

.  Já a lei de criação da ANVISA limita a indicação de 

diretores apenas a brasileiros
570

, ao passo que a Lei Geral de Telecomunicações
571

 e a lei 

de criação da ANTT e da ANTAQ
572

 prescrevem, em linha com lei geral sobre recursos 

humanos das agências reguladoras
573

, que somente poderão ser indicados ao cargo máximo 
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dentro das respectivas agências reguladoras pessoas de reputação ilibada, formação 

universitária e elevado conceito no campo de sua especialidade. 

O mecanismo legal, contudo, não impediu, na história recente, a burla pelo poder 

político à essa blindagem institucional mediante duas espécies de locaute regulatório
574

: a 

vacância proposital de cargos de direção de algumas agências e a nomeação sucessiva de 

diretores interinos por longos anos para outras. A vacância deliberada pode ser utilizada 

pelo Poder Executivo como mecanismo de barganha política, e os efeitos decorrentes de 

cadeiras mantidas voluntariamente vazias podem chegar ao extremo de inibir a formação 

de quórum para decisões relevantes.  

Os dados parecem ter melhorado desde 2013
575

, quando 15 cargos de diretoria de 

agência reguladora federal estavam em aberto:  são apenas 6 cargos no aguardo de 

nomeação pelo Presidente da República
576

. Deste fato, extraímos a segunda espécie de 

locaute regulatório que consiste na indicação provisória de diretores, ocupando o cargo de 

forma interina, não submetidos à sabatina pelo Senado Federal e excluídos do gozo de 

mandato por prazo fixo, exoneráveis, portanto, ad nutum. 

Essa foi a situação vivenciada pela ANTT entre os anos de 2012 e 2015, período 

em que ocorreram os fatos de nosso estudo de caso envolvendo o Trem de Alta 

Velocidade, supra. O veto legislativo à recondução de um dos diretores da ANTT ensejou 

a necessidade de nomeação de diretores interinos a fim de não obstar a tomada de decisões 

pela ANTT
577

.  O período de diretores interinos e a submissão regulatória da ANTT às 

determinações e recomendações do TCU são uma coincidência pouco auspiciosa dessa 

pesquisa, verdadeiros indícios patognomônicos de como a ausência de autonomia política 
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pode enfraquecer a assunção e o efetivo exercício de suas competências pelo ente 

regulador.  

O efeito devastador do locaute regulatório é a excessiva permeabilidade das 

decisões regulatórias à vontade política do governo central. O projeto do Trem de Alta 

Velocidade foi alegadamente um projeto de governo entre os anos de 2008 e 2014 – 

quando sua exequibilidade parece ter sido temporariamente negada – de modo que a 

indicação de diretores interinos para a agência reguladora responsável pela elaboração do 

modelo de concessão de projeto vultoso parece deveras conveniente ao governante de 

ocasião. 

Por outro lado, há um “ p            p                                     

fazendo com que critérios técnicos sejam preteridos por critérios político-p     á    ”
578

 

criando situações completamente incompatíveis com os critérios de indicação impostos 

pela Lei 9.986/2000, especialmente o elevado conhecimento no campo para o qual será 

indicado. O exemplo anedótico, porém real, foi a turva indicação de advogado formado há 

menos de cinco anos ao mais alto cargo da Agência Nacional de Aviação Civil
579

. 

A indicação política pelo chefe do Poder Executivo é contrabalanceada pela 

sabatina aos quais os indicados são submetidos perante o Senado Federal, nos termos do 

art. 52, III, “f” da CRFB. O típico instrumento de freios e contrapesos tem por função 

essencial balizar as escolhas do Poder Executivo, verificar o cumprimento in concreto das 

condições que os indicados a ocupar determinados cargos possuem para o exercício de 

efetiva regulação econômica. Não obstante o conceito, o grau de verificação das exigências 

fica aquém do necessário quando os critérios utilizam conceitos amplos e pouco objetivos. 

O resultado são sabatinas de fachada, que aprovam profissionais recém-formados
580

, vetam 

a recondução de determinadas indicações em um momento
581

 sem um critério objetivo de 

aferição da capacidade técnica dos indicados. 
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3.2.1.1. Critérios mais rígidos para nomeação de diretores 

 ADRIAN VERMEULE indica de maneira interessante, ao discorrer sobre costumes 

administrativos norte-americanos, que a autonomia formalmente conferida às agências 

reguladoras mediante a blindagem à exoneração ad nutum não é suficiente para uma real 

autonomia em relação à política. Seria preciso mais que isso, seria necessário internalizar 

convenções que se situam entre as normas escritas e o próprio jogo político
582

. A adoção da 

proposta nos Estados Unidos é considerável na medida em que se insere em um sistema 

jurisdicional de precedentes vinculantes. Entrementes, a aplicação de convenções, fluídas e 

reiteradas pelo uso no sistema político-jurídico brasileiro, parece utopia longe de nossa 

realidade nacional. O que podemos extrair deste raciocínio é o imperativo de autonomia 

das agências reguladoras – independentemente do contexto nacional – frente ao poder 

político de ocasião. 

Nesse sentido, como os mecanismos de blindagem política mostraram-se 

insuficientes no combate ao fisiologismo político que subjaz à nomeação dos diretores das 

agências reguladoras, soluções legislativas vêm sendo elaboradas ao longo dos últimos 

anos na tentativa de mitigar os defeitos evidenciados sobre o assunto. Vale a ressalva de 

q   “p  j                       s instáveis [...] porque podem mudar bastante, ou, no limite, 

           ”
583

. Dois projetos, contudo, merecem destaque. 

Em 2007, o Senado apresentou o Projeto de Lei do Senado nº 464 que propunha 

alterações às Lei 9.986/2000, já mencionada acima. De maneira geral, o projeto altera dois 

dispositivos da Lei Geral de Recursos Humanos das Agências na tentativa de solucionar 

dois entraves à autonomia regulatória.  

De pronto, há a inclusão de um segundo parágrafo no art. 5º da Lei 9.986/2000 

que estabelece critérios adicionais a serem preenchidos pelos possíveis indicados ao 

exercício dos cargos de conselheiro ou de diretor de agência reguladora, a saber, (i) dez 

anos de experiência profissional no setor objeto de regulação da agência e (ii) formação 
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acadêmica em níveis compatíveis com a média dos profissionais do setor que gozem de 

notório saber
584

. Essa medida legislativa, em tese, teria o condão de impedir nomeações 

decorrentes de práticas fisiológicas instituídas pelo coronelismo que sustenta o sistema 

político nacional há longos anos
585

, tal como parece ter ocorrido no caso da recente 

indicação de diretor da ANAC com experiência profissional de quatro anos, dos quais pelo 

menos um fora do país. 

Por outro lado, o PLS 464/2007 também propôs a alteração da Lei 9.986/2000 a 

fim de evitar o locaute regulatório decorrente da ausência de quórum para as deliberações 

regulatórias quando há a inércia do Poder Executivo em indicar os futuros dirigentes ou 

conselheiros da autoridade reguladora. Previu-se, assim, um sistema de prorrogação 

automática diante da vacância, aprovada pelo Senado Federal, com espeque no próprio art. 

5        “f”
586

. A solução é deveras interessante, porque positiva a hipótese de silêncio 

administrativo positivo do Presidente da República: sua omissão passaria a produzir efeitos 

jurídicos, qual seja, a prorrogação do mandato deixado em aberto.  

A doutrina nacional é reticente em relação ao silêncio administrativo, uma vez que 

a grande parte do administrativistas nacionais pressupõe que a manifestação de vontade é 

um requisitos de existência do ato administrativo (no caso, a nomeação); para estes, o 
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silêncio administrativo é compreendido como um mero fato jurídico.
587

 A proposta 

legislativa está mais alinhada à ideia alemã de compreender o silêncio como um ato fictício 

da administração
588

, ou, em alguma medida, à noção apresentada pelo professor PAULO 

MODESTO de silêncio translativo. 

Silêncio translativo é a sub-rogação, por deslocamento previsto em lei, 

da competência decisória ou opinativa de um órgão para outro na 

organização administrativa, independentemente de presunção de 

deferimento ou indeferimento da pretensão do particular, em razão de 

inatividade formal e antijurídica da Administração Pública. Há também 

aqui efeito substitutivo, não do ato administrativo primário, porém do 

órgão que deve emiti-  ”(   f              ) 
589

 

 

Não obstante os pareceres pela constitucionalidade e juridicidade do projeto pela 

Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal em 2014, o projeto foi engavetado 

no mesmo ano. Isto porque, muito provavelmente, as ideias veiculadas no PLS 464/2007 

foram incorporadas ao Projeto de Lei do Senado 52/2013, o qual vem sendo largamente 

 xp     p              N               p  j       “L               ”   

O objeto do PLS 52/3013 é bem mais ousado e deveras mais amplo que o PLS 

464/2007: açambarca todas as agências, padronizando diferenças existentes entre as 

diferentes autoridades reguladoras federais, cria novos canais de participação popular (e.g. 

Ouvidorias) além de disciplinar matérias comuns como, por exemplo, a nomeação dos 

dirigentes destes entes autárquicos especiais. 

O PLS 52/2013 difere do PLS 464/2007 não somente em relação ao objeto, mas 

sobretudo em relação a sua tramitação: aprovado pelo plenário do Senado Federal em 

dezembro de 2016 com diversas alterações, o projeto foi enviado à Câmara dos Deputados 

para deliberação e convertido no Projeto de Lei 6.621/2016. Já em agosto de 2017, o 

presidente da Câmara instituiu Comissão Especial destinada a proferir parecer ao 

respectivo projeto, de modo que, com alguma sorte, há uma probabilidade mediana de que 

o projeto venha a ser convertido em lei. 
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Um dos pontos que merecem destaque para o PL 6.621/2016 é a incorporação de 

procedimento formal e participativo de indicação dos dirigentes das agências reguladoras, 

semelhante ao empregado pelo Ministério Público Federal. Previu-se, assim, a alteração da 

Lei 9.986/2000 para incluir a necessidade de formulação de lista tríplice mediante 

comissão de seleção, cuja composição e procedimento serão estabelecidos em 

regulamento
590

. A lógica complementa a proposta de nova redação ao art. 5º da Lei 

9.986/2000, a qual segundo o PL 6.621/2000 enseja o preenchimento de requisitos mais 

amplos, inclusive, que aqueles aventados no PLS 464/2007. Vejamos a nova redação 

proposta: 

Art. 5º O Presidente, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral (CD I) e os 

demais membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada (CD II) 

serão brasileiros, indicados pelo Presidente da República e por ele 

nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da alínea “f” 

do inciso III do art. 52 da Constituição Federal, entre cidadãos de 

reputação ilibada e de notório conhecimento no campo de sua 

especialidade, devendo ser atendidos 1 (um) dos requisitos das alíneas 

“ ”  “ ”   “ ”                                            : 

I – ter experiência profissional de, no mínimo: 

a) 10 (dez) anos, no setor público ou privado, no campo de atividade da 

agência reguladora ou em área a ela conexa, em função de direção 

superior; ou 

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos: 

1. cargo de direção ou de chefia superior em empresa no campo de 

atividade da agência reguladora, entendendo-se como cargo de chefia 

superior aquele situado nos 2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários 

mais altos da empresa; 

2. cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou 

superior, no setor público; 

3. cargo de docente ou de pesquisador no campo de atividade da agência 

reguladora ou em área conexa; ou 

c) 10 (dez) anos de experiência como profissional liberal no campo de 

atividade da agência reguladora ou em área conexa; e 

II – ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi 

indicado. 

 

 A alternatividade das condições do inciso primeiro da alteração sugerida é 

compatível com as vicissitudes que permeiam os diversos mercados e setores submetidos à 

heterorregulação estatal. Nem sempre será possível a indicação de servidores de cargo 

efetivo para a direção da autoridade reguladora, especialmente se considerarmos o 

quantitativo insuficiente de técnicos e especialistas em regulação nas agências federais. A 

solução legislativa contempla um espectro razoável de potenciais candidatos ao exercício 
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das funções de direção na medida em que identifica três possíveis perfis, todos altamente 

técnicos (Art. 5º, II), de profissionais indicáveis: desde o profissional mais experimentado 

aos cargos de direção e gestão (Art. 5º, I, “a”) até os profissionais menos experimentados à 

gestão e mais ligados à prática do mercado regulado (Art. 5º, I, “c”). 

 Afora a extensa qualificação imprescindível à indicação dos diretores e 

conselheiros, o projeto de lei cria outras hipóteses de silêncio translativo: determina a 

elaboração pela própria agência de uma lista de substituição para o exercício interino, pelo 

prazo máximo de 180 dias, do cargo em vacância. Essa lista de substituição seria composta 

pelos superintendentes e gestores equivalentes de cada agência, organizados em ordem de 

antiguidade, a fim de que a vacância prolongada pela omissão do Presidente da República 

não venha a obstar a tomada de decisão regulatória da agência
591

.  

 Noutro bordo, são prescritas vedações expressas as quais o exercício do cargo de 

direção de agência reguladora implicaria
592

. O PL 6.621/2016 sugere, ainda, a revogação 

do parágrafo único do art. 9º da Lei 9.986/2000, colocando uma pá de cal sobre a discussão 

a respeito da estabilidade do exercício de seus mandatos. Isto porque a atual redação da Lei 

Geral de Recursos Humanos das Agências dispõe que a lei de criação de cada agência 

poderá prever outras hipóteses de exoneração. Contudo, na linha uniformizante do PL 

6.621/2016, as hipóteses de perda do mandato provavelmente, ante a nova redação 

proposta
593

, serão consideradas exaustivas (numerus clausus). Desta forma, a mera 

possibilidade de discussão a respeito da exoneração ad nutum dos ocupantes de cargo de 

direção agência reguladora ficaria definitivamente relegada ao passado. 

 A qualidade das propostas do PL 6.621/2016 é considerável e o potencial 

incremento e fortalecimento da autonomia regulatória das agências reguladoras vai ao 

encontro das necessidades que o cenário jurídico-institucional apresentou até o momento. 

O jogo político que subjaz às indicações, o loteamento partidário das agências e a 
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ingerência indireta sobre decisões técnicas que, em tese, deveriam ser autônomas em 

relação a grupos de pressão (públicos, privados ou institucionais) pode ceder ante a 

arquitetura institucional proposta pelo PL 6.621/2016. Entrementes, é preciso fazer uma 

reserva ao projeto apresentado, porque o diabo está nos detalhes. 

 O grande salto de qualidade que poderá ser adquirido pelas agências reguladoras 

com os critérios de seleção previstos no PL 6.621/2016 consiste na composição de lista 

tríplice a subsidiar a tomada de decisão pelo Presidente da República. Ocorre, porém, que a 

elaboração desta lista de nomes será elaborada por uma comissão de seleção, cuja 

composição e procedimento serão definidos em regulamento. Há um círculo 

potencialmente vicioso nessa disposição, a princípio, corriqueira. 

 O decreto regulamentar que disciplinará a comissão de seleção, na forma do art. 

84, VI, “a” da CRFB poderá criar situação análoga à evidenciada no estudo de caso 

realizado no capítulo anterior envolvendo ANP e CNPE. Se, mediante decreto presidencial, 

a comissão de seleção for composta majoritariamente por ministros de Estados 

subordinados ao poder hierárquico do Presidente da República, a novidade legislativa será 

apenas mais um iter procedimental, mais uma burocracia inútil para a Administração e, 

principalmente, para os setores regulados. É preciso, contudo, boa dose de otimismo e 

paciência no aguardo do porvir. 

 

3.2.2. Teste de aplicação 

Ao reduzir a influência da política partidária sobre a indicação dos dirigentes de 

agências, as competências regulatórias destas entidades reguladoras autônomas poderiam 

ser defendidas, inclusive, pelas vias judiciais cabíveis. Explicamos: como as agências 

reguladoras federais são criadas sob a forma de autarquias especiais, as quais por definição 

do Decreto-L    º  00      5    f             967      “o serviço autônomo, criado por lei, 

com personalidade”
594

, não há identidade subjetiva entre, por exemplo, a ANP e o 

Conselho Nacional de Política Energética. Este último, em verdade, não detém 

personalidade jurídica porque integrado à estrutura administrativa da Presidência da 

República e dos Ministérios
595

. Ao CNPE tampouco assegura-se capacidade processual 
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para ser parte ou para agir em juízo, de modo que seria presentado pelo Ministro de Minas 

e Energia (na forma do art. 2º, caput da Lei 9.478/97). A possibilidade de que ente 

administrativo ajuíze ação contra a Administração Direta não é nova na doutrina
596

. 

Diante do fato, acreditamos ser possível, especificamente como resolução 

hipotética do estudo de caso apresentado no capítulo anterior, o ajuizamento de Mandado 

de Segurança pelo Diretor-Geral da ANP contra ato coator do Presidente do Conselho 

Nacional de Política Energética, o próprio Ministro de Minas e Energia, por usurpação de 

competências legais outorgadas à ANP. Acredita-se que, nesse sentido, há congruência da 

hipótese à prescrição normativa do art. 1º da Lei do Mandado de Segurança
597

.  

Por outro lado,  na medida em que à ANP cabe regular a importação e os estoques 

estratégicos de biocombustíveis e derivados de petróleo (art. 8º, XVI, XVII e parágrafo 

único, I, todos da Lei 9.878/1997); e haja vista o teor da Resolução CNPE nº 11/2017 

exercer a competência do ente regulador em eleger os meios e a forma concreta de 

implementação da política pública que objetivara formular – qual seja, a proteção dos 

produtores nacionais de etanol – vislumbra-se direito líquido e certo para postular a 

segurança em face do exercício de sua competência legal por outro ente administrativo. 

A competência para formulação de políticas públicas deve ser estabelecida pelo 

         “   j            j         p     p        políticas de estado – previstas em lei 

ou na Constituição – com as metas e orientações de políticas governamentais. São elas 

d f                           p               õ   p        ”
598

. No entanto, prossegue 

MARQUES NETO               q   “     p     à  p       s públicas não compreende, pois, 

a adstrição ao timing p       ”  p  q          z      p       s públicas distantes da técnica 

ou da realidade do mercado regulado podem pressupor mudanças bruscas e podem, 

inclusive, comprometer ou colapsar o setor regulado, de modo que à autoridade reguladora 

caberá realizar uma filtragem institucional sobre as políticas públicas que pautam sua 

atuação
599

. 
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No caso da Resolução CNPE nº 11/2007
600

, os conceitos jurídicos indeterminados 

utilizados no caput (“              õ  ”   “   p             p       ”)      p  á   f  

ú     (“p                ”   “       p  p   õ           es e períodos              ”) 

têm apenas por função equiparar as atividades de importação e de produção de 

biocombustíveis, sem, contudo, literalmente cristalizar essa intenção no texto frio da 

norma. Não há, entretanto, objetivos ou diretrizes no texto normativo aprovado pelo 

conselho setorial, há tão somente o mandamento instrucional de equiparação de obrigações 

de um agente a outro. 

A natureza mandamental da Resolução CNPE nº 11/2017 é incompatível com a 

noção assentada na doutrina nacional de que as agências reguladoras não se inserem na 

linha hierárquica da Administração Direta, mas submetem-se tão somente ao controle 

finalístico decorrente da vinculação a alguma das pastas do Executivo Federal. ARAGÃO 

preceitua, desde há muito, que a vinculação das agências reguladoras à Administração 

Pública central apenas se justifica para sua inserção institucional nos programas e diretrizes 

públicas gerais. A vinculação das agências, portanto, decorre de uma relação de vinculação 

por direção, a qual diverge da subordinação hierárquica porq   “    p    á              

p                                                                 ó   ” de suas 

competências.
601

 

No estudo de caso ilustrado no capítulo anterior, não há exercício de filtragem 

institucional possível de efeito pela ANP uma vez que o texto da Resolução CNPE apenas 

permite uma interpretação, tolhendo a discricionariedade dos servidores da ANP, em 

espécie de delegação obrigatória. Trata-se, portanto, de situação no limiar da repartição 

institucional de competências para a formulação de políticas públicas e para a 

implementação destas.  

A arrojada iniciativa de impetração de Mandado de Segurança por ente da 

Administração Indireta em face de ato da Administração Direta é solução teórica que 

muito dificilmente terá eco na realidade da regulação brasileira. As autoridades 

regulatórias brasileiras precisam alcançar patamares mínimos de autonomia em relação ao 

                                                 
600
      L             N E  º   / 007        º O                    q    x                       

  p                                           à                õ                        q              

      p             p        p                            x           p                             

                       á   f  ú            f           p          p         á      x           p           

                       p                   p              q   p óp              p                       

       p  p   õ                p                      p       p         . 
601

 GIANNINI, Massimo Severo. Diritto Amministrativo. V             M     : G  ff   E      , 1993. p. 61. 

apud    G O, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a evolução do direito administrativo 

econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p.356. 



203 

governo central antes de adquirirem a capacidade de defender suas próprias competências. 

Um dos passos essenciais rumo à essa evolução institucional é assegurar o afastamento 

político das nomeações aos cargos de direção, conforme exposto acima. 

Sob outra perspectiva, a blindagem política das agências não deve se resumir a 

seu órgão de cúpula, mas deve se estender a todos os agentes públicos que compõe seu 

quadro permanente de reguladores
602

. Ainda há um baixo número de servidores 

concursados nas agências, o que invalida sua capacidade de questionar as decisões do 

governo central e de produzir decisões técnicas com qualidade irrefutável. 

A qualidade das decisões regulatórias é ferramenta essencial para reforçar a 

autonomia política das agências como meios preventivos de questionamentos judiciais e do 

controle social e externo sobre os elementos motivadores de cada decisão regulatória por 

ente não diretamente legitimado pelo sufrágio. Nos raros casos em que o corpo técnico das 

agências é composto em sua maioria por servidores efetivos de carreira, menos suscetíveis 

as oscilações e pressões dos grupos de interesse, a alta especificidade das matérias 

reguladas exige um esforço constante de capacitação de seus servidores. A capacidade 

técnica das agências está intimamente relacionada com as próximas subseções: a 

autonomia jurídica e técnico-decisória das agências. 

 

3.3. AUTONOMIA JURÍDICA  

Enfrentada a questão política que precede o objeto desta subseção, passamos a 

discorrer sobre a autonomia jurídica das agências reguladoras em razão da necessidade de 

revisão dogmática do princípio da separação dos poderes, em releitura compatível com o 

texto constitucional brasileiro e haja vista o desenvolvimento e a consolidação de 

estruturas e funções em uma sociedade pós-moderna, marcadamente pluralista. Enquanto 

na subseção antecedente nos preocupamos com o grau de legitimidade das decisões das 

agências e em como o poder de direção do Presidente da República pode influir na 

autonomia política dos reguladores estatais, esta subseção dedica-se a compreender a 

regulação como uma função estatal de estatura constitucional e, portanto, digna de 

proteção como tal. Seguindo o plano de trabalho proposto no início desta pesquisa, a fim 

de expor nossas considerações, partimos do estudo do caso concreto (v. item 2.3) 

envolvendo as competências regulatórias da ANVISA frente à competência inata do Poder 

Legislativo para a edição de leis.  
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Nesse sentido, retorna à pauta, como parece difícil não socorrer os trabalhos 

acadêmicos em Direito Público, a vetusta discussão sobre o princípio (o dogma, o mito) da 

separação dos poderes. 

Embora soe anacrônica, a discussão acadêmica a respeito da adequação 

constitucional do modelo regulatório adotado pelo Brasil nos anos 1990, esta celeuma 

ainda não está totalmente encerrada. O ponto ressurge em momentos como o ocorrido com 

a edição da Lei 13.269/2016 em que as competências regulatórias da ANVISA foram 

desafiadas pelo Congresso Nacional, sob o pálio de que ao legislador compete-lhe editar as 

leis dentro de sua discricionariedade epistêmica normativa para cristalizar a vontade 

geral
603

. Para se evitar espasmos que coloquem em perigo a já esquálida autonomia 

regulatória de nossos entes reguladores, renovaremos a discussão a fim de trazer à 

discussão alguma ferramenta jurídica que permita às agências reguladoras resguardarem 

sua autonomia jurídica. 

Como às agências reguladoras foram outorgadas uma miríade de competências 

dos mais diversos matizes, importa-nos realizar um recorte essencial para que a discussão 

se afaste da análise propedêutica dos manuais de direito administrativo sobre qual o regime 

jurídico administrativo das entidades da Administração Direta e Indireta
604

. A nós, como já 

realizado outrora
605

, interessam-nos as competências peculiares que tornam as agências 

reguladoras entidades sui generis no ordenamento jurídico nacional e, em função do caso 

concreto apresentado no item 2.3, especialmente, suas competências normativas abstratas. 

Como é de comum conhecimento, grande parte das autoridades reguladoras 

autônomas possuem competência normativa abstrata para conformar a conduta dos agentes 

econômicos mediante a imposição de normas (que, em sua maioria, assumem a forma de 

resoluções) que limitam a livre iniciativa, criam obrigações e deveres aos sujeitos 

regulados, dentre outros matizes de comandos normativos. A realidade fática, contudo, por 

si só, não sustenta juridicamente os predicados do poder normativo das agências 

reguladoras
606

. 
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 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. 2.ed. São Paulo: 

Malheiros, 2014. p. 612 e ss. 
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 JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 

2002. p.481-2. 
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 JUSTEN FILHO, Op. cit. p.500. 
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Vale destacar que competência normativa possui acepção jurídica distinta da 

competência legislativa. Enquanto a última pressupõe uma concessão fundamental para a 

edição de lei em sentido formal, conforme as espécies descritas no art. 59 da CRFB, a 

competência normativa tem alcance mais amplo já que açambarca tanto a competência 

legislativa stricto sensu – exercível precipuamente pelo Poder Legislativo – como a função 

normativa comum, exercida, por exemplo, pelo Poder Executivo, pela Administração 

Pública ou mesmo pelo Poder Judiciário
607

. 

Esse paralelo comparativo estende-se aos atos decorrentes: enquanto toda lei é 

norma jurídica, nem toda norma jurídica decorre de lei
608

. Isso evidencia, em parte, umas 

das questões fundamentais da separação dos poderes para a realidade jurídica mais recente: 

as configurações de Estado, a busca pela proteção e a promoção eficiente dos direitos 

fundamentais colocou em dúvida o monopólio normativo pelo Poder Legislativo, cuja 

sequela mais imediata é a incerteza que se coloca sobre um dogma do direito público, a 

separação dos poderes. 

Porém, ao invés de simplesmente abandoná-lo, o novo constitucionalismo 

adotou leitura renovada do princípio da separação de poderes, aberta a 

arranjos institucionais alternativos, desde que compatíveis com os valores 

que justificam tal princípio. Tais valores, por outro lado, foram 

enriquecidos por novas preocupações, que vão além da contenção do 

poder, envolvendo a legitimação democrática do governo, a eficiência da 

ação estatal e a sua aptidão para a proteção efetiva dos direitos 

fundamentais.
609

 

 

A sombra que se coloca não é recente. Já em 1941, o ilustre BILAC PINTO teceu 

fortes críticas à manutenção cega de a separação dos poderes como pedra angular do 

Direito Administrativo, chegando ao ponto de sugerir que houvera, sob a ordem 

                   9 7    “   p             p     p      M     q    ”
610

. A argúcia do 

autor apregoava, há 80 anos atrás, que a discussão envolvendo o dogma da separação dos 

poderes constituía uma controvérsia que estaria apenas em seu início. 

O vaticínio vem confirmando. Não apenas em questões inerentes ao objeto desta 

pesquisa, mas em diversos campos do Direito em que atos tipicamente concretos e 

específicos, de efeitos exclusivamente inter partes, vêm adquirindo matizes de 

generalidade e abstração. Válido mencionar, exemplificativamente, a ampliação dos limites 

subjetivos da coisa julgada para além das partes, a eficácia geral das convenções coletivas 
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 JUSTEN FILHO, Op. cit. p.487-8. 
609

 SOUZA NETO, Cláudio Pereira; SARMENTO, Daniel. Direito Constitucional: teoria, história e métodos 
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 PINTO, Bilac. Regulamentação efetiva dos serviços de utilidade pública. 2.ed. atualizada por Alexandre 
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de trabalho, espécies contratuais não proscritas em lei que afetam interesses e direitos de 

terceiros, bem como a própria edição, pelo Poder Legislativo, de leis de efeitos 

concretos
611

. Nesse mesmo cenário de alteração dos limites clássicos da separação dos 

poderes, ampliaram-se as funções normativas do Executivo
612

. Como relatado no primeiro 

capítulo deste trabalho (v. item 1.2), a ampliação de demandas da sociedade por 

normatizações da vida cotidiana tornou irreal a idealização de que apenas o parlamento 

seria apto a traduzir a regulação da sociedade.  

As normativas do Ministério do Trabalho sobre segurança e saúde ocupacional, as 

normas editadas pelo Banco Central no regramento do mercado bancário nacional, bem 

como as resoluções editadas pela Comissão de Valores Mobiliários sobre as operações do 

mercado financeiro são alguns exemplos da expansão da função normativa do Poder 

Executivo, destaque-se, antes mesmo do processo de agencificação vivenciado por nós a 

partir de 1995. A incerteza sobre as novas configurações Estatais diante do mito da 

separação dos poderes outrora fora questionada também por THEMÍSTOCLES CAVALCANTI, 

conforme excerto sobre as competências judicantes do Tribunal Marítimo administrativo 

criado na década de 1930. 

Situação sui generis no nosso regime administrativo, dada a natureza de 

suas decisões e a circumstancia de caber recurso judicial de suas decisões 

é a do Tribunal Marítimo administrativo creado pelo decreto n. 20.829, de 

21 de Dezembro de 1931 [...]. As suas atribuições estão fincadas no 

decreto 24.585, de 5 de julho de 1934 [... que] permitte recurso 

extraordinario para a Côrte Suprema das decisões do Tribunal que 

impuzerem a pena de inaptidão para a profissão maritima [...]. Embora se 

nos afigure constitucionalmente duvidosa a legitimidade desse recurso 

bem como a amplitude das competencias attribuídas a esse tribunal, como 

exclusão dos juízes e tribunaes federaes communs, é todavia de salientar a 

innovação que representa a creação desse tribunal dentro do nosso 

regimen administrativo.
613

  

 

O surgimento das agências reguladoras nos últimos 20 anos, em aderência a 

modelos estrangeiros e em ressonância às comissões de serviços de utilidade pública dos 

anos 40, parece ter corporificado uma discussão, esquecida pela manutenção do estado das 
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 Exemplo patológico dessa competência deturpada exercida pelo Poder Legislativo ocorreu com a edição 

   L         / 0 7 q               “           ”           õ                      z                0    E  
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recai sobre a Administração Pública. 
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 JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 

2002. p.489. 
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Rio de Janeiro: Livraria Editora Freitas Bastos, 1938, p. 745 e 746. 
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coisas ou inerte por opção, durante alguns anos: a estrutura estatal pós-moderna pressupõe 

uma confusão de funções em comparação ao modelo clássico de separação dos poderes tal 

como supostamente proposto por MONTESQUIEU
614

. 

Essencial ao ensaio que segue é o pressuposto de que, em sua concepção mais 

conservadora, ou seja, a do próprio formulador histórico desse princípio constitucional, a 

teoria das separação dos poderes de MONTESQUIEU não identifica quais instituições devem 

ser responsáveis pelo exercício de qual dos três poderes estatais, mas apenas analisa os 

costumes constitucionais da Inglaterra
615

, em comparação com as instituições francesas,  

na busca de um modelo que pudesse resguardar ao máximo a liberdade dos particulares. 

Para além da célebre citação de que apenas o poder controla o poder
616

, não há 

uma conclusão objetiva em O Espírito das Leis de que, por exemplo, apenas ao parlamento 

seria permitido editar Leis e, tampouco, que apenas ao Judiciário seria defensável a 

resolução de conflitos
617

. O que verdadeiramente existe é uma proposta de combinação dos 

poderes, uma vez que pequenas ingerências e controles de um poder sobre o outro já 

existiam desde aquela época (e.g. o direito de veto do rei, o controle do executivo sobre as 

leis editadas pela Assembleia Nacional, e o julgamento de nobres pela Câmara dos Pares 

na França do século XVIII).
618

  

J.J. CANOTILHO anota, com a maestria que lhe é peculiar, que o princípio da 

divisão dos poderes comporta duas dimensões distintas: uma dimensão negativa a 

determinar controles, limites e repartições do poder; e uma dimensão positiva a indicar 

                                                 
614

 JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 

2002. p.491. 
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 PINTO, Bilac. Regulamentação efetiva dos serviços de utilidade pública. 2.ed. atualizada por Alexandre 

Santos de Aragão. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p.173. 
616

MONTESQUIEU, Charles de Secondar. De l’esprit des lois. Paris: Éditions Garnier Frères, 1949. p. 162-

 6   “[   ] M     ’         xpé       é         q              q        p           p   é à          ;       

j  q ’à    q ’                       Q             !                                         q ’      p      

abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Une constitution 

peut être telle que personne ne sera contraint de faire les choses a xq                  ’       p       à    p     

f            q              p     ”  Em livre tradução: Mas é uma experiência eterna que todo homem que 

detém poder está fadado a abusar deste; e o faz até que encontre limites. Quem diria! A virtude tem precisa 

de limites. Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela disposição das coisas, o poder contém o 

poder. Uma constituição pode determinar que ninguém será obrigado a fazer coisas as quais a lei não lhe 

obrigue, ou nao fazer aquelas que a lei lhe permite. 
617

 MON E Q  E   Op       p   68    95  “J                                                      é é  

que nous connaissons, quelle est la distribution des trois pouvoirs, et calculer par-là les degrés de liberté dont 

        ’  x p    j      M          f    p      j               ép           j    q ’                  à f        

                ’     p      f                   f     p     ”  Em tradução livre: Eu gostaria de pesquisar, em 
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liberdade que gozam cada um daqueles. Porém, nem sempre é preciso esgotar uma matéria, porque não se 
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 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7.ed. Coimbra: 
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    “                  z ção do poder do Estado tendente a decisões funcionalmente 

eficazes e materialmente justas”
 619

. Segundo o autor, a primeira acepção do princípio 

comporta uma medida jurídica de bloqueio à concentração de poder, ao passo que a 

segunda “      é         q                      p              f    f   õ     

responsabilidades dos órgãos                             ”
 620

.  

Em posição afim, KARL LOEWENSTEIN
621

 informa q      xp       “separação 

poderes” de            p        xp       “separação de funções”, uma vez que o telos 

deste princípio constitucional, comum em muitos países, é a garantia da liberdade. A 

separação de funções, portanto, importa no reconhecimento de que “     p            

Estado realizar várias atividades – o problema técnico da divisão do trabalho – mas 

também que os destinatários do poder estão em melhor posição se as atividades forem 

     z     p     f                  ”
622

. 

A compreensão funcionalista da divisão de poderes é um dos mecanismos teóricos 

pelo qual se torna possível compreender o exercício da função normativa por agências 

reguladoras no atual panorama constitucional brasileiro. O enquadramento dos atos 

normativos regulatórios em categorias jurídicas pré-existentes (regulamento executivo, 

regulamento autônomo, delegação legislativa) é objeto de longa discussão doutrinária e, 

sobretudo, de baixo consenso até os dias de hoje.  

De todo modo, a defesa do poder normativo das agências reguladoras, por mais 

corriqueira que tenha se tornado, não pod               “p  q         p             ”
623

, 

mas importa uma aquiescência constitucional de sua existência. Embora, atualmente, haja 

bem menos questionamentos em torno de sua constitucionalidade ou de sua aplicabilidade, 

compreendemos que o poder normativo regulatório dos entes reguladores decorre do 

reconhecimento constitucional
624

 de que determinadas matérias são vedadas à 

normatização pelo Poder Legislativo em razão de sua especialidade técnica, outorgando 
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competências normativas às agências reguladoras mediante a edição de leis-quadro
625

, cuja 

moldura normativa criada por essas limita o poder regulador das agências e, a título de 

contrapeso institucional, torna exequível eventual controle reverso de seu exercício pelo 

Poder Legislativo
626

. 

Rememorando a discussão de forma meramente ilustrativa, a contenda em torno 

do tema começa com a tentativa de incorporação ao direito brasileiro de conceitos 

estrangeiros, especialmente norte-americanos e sua incompatibilidade com o regime 

constitucional encartado no art. 84 da CRFB sobre o poder regulamentar do Executivo. 

Parcela da doutrina administrativista ainda veda frontalmente a edição, pela Administração 

Pública, dos “                ô     ” na medida que àquela se permite tão somente 

funcionar como o braço mecânico da lei, sem qualquer ato de criação ou de inovação na 

ordem jurídica, porque sob a lente mais tradicional de leitura das instituições “            

é  p                f    ”
627

. 

A outorga de amplos poderes normativos às agências reguladoras, a partir de 

1996, colocou em xeque a vedação doutrinária aos regulamentos autônomos. De todo 

modo, para além da discussão semântica que se colocou à época
628

 e assumindo a 

inevitabilidade de recortes metodológicos para avanço deste ensaio, adotamos como marco 

teórico do poder normativo da agências reguladoras a lógica da delegificação ou 

deslegalização
629

. Trata-se de espécie de transferência de funções sem delegação em que, 

nos termos da competência implícita do caput do art. 48 da CRFB
630

, “                      
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razão do essencial exercício de discricionariedade técnica que se espera dos reguladores. 
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de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 2012. BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do Direito 

Administrativo. 3.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p.169. SOUTO, Marcos Juruena Villela. 
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abrem um espaço normativo, quase sempre de natureza técnica, em que elas se demitem da 

função de criar certas normas        p    q                [   ]   f    ”
631

. 

ALEXANDRE ARAGÃO esclarece que, a depender do grau de densidade normativa 

das leis, abre-se um espaço ínsito à regulamentação pelo Poder Executivo e, na esteira, 

pelas agências reguladoras
632

. Em sentido semelhante, EGON BOCKMAN   f     q   “  

regulamento autônomo desenvolve-se em dois ambientes normativos: na ‘área não 

expressamente reservada à Lei’               ‘           Administração’       é   q     

em que, por disposição de lei maior é livre, discricionário e exclusivo o desenrolar da ação 

              ”
633

.  

Os argumentos de ambos autores convergem em direção ao reconhecimento de 

que, no Estado contemporâneo, observa-se um declínio da Lei (formalmente considerada) 

como o instrumento primário de inovação na ordem jurídica
634

. O reconhecimento do 

poder normativo conferido ao Executivo já fora acolhido entre nós bem antes
635

, mas a 

renovação doutrinária dos anos 1990 e o forte movimento de agencificação estatal 

brasileiro no mesmo período, finalmente, sedimentaram esses conceitos. 

O aumento da competência normativa da Administração vem sendo 

feito por atribuição expressa do Legislativo – que, em razão disto, 

mantém sua capacidade de determinar as matérias e a profundidade 

dessa competência. O que estamos assistindo no Brasil, como em 

outros Países do mundo, é a um aprofundamento da ação normativa do 

Estado e à ampliação das competências normativas da Administração 

Pública.
636

  

 

A ressalvar que embora defensor da teoria da delegificação como supedâneo ao 

poder normativo das agências reguladoras, ARAGÃO defende tratar-se de normas em 
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 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Princípio da Legalidade e poder regulamentar no Estado 

contemporâneo. in RDA – Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 225, p. 109-129, jul./set. 

2001. 
633

 MOREIRA, Egon Bockman. Agências Administrativas, Poder Regulamentar e o Sistema Financeiro 

Nacional. in RDA – Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 218, p. 102-103, out./dez. 1999. 
634

 JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Dialética, 

2002. p. 489. 
635
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 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo para Céticos. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 248. 

Registre-se a posição do autor em sentido contrário à deslegalização, considerando que a realidade 
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execução aquelas emanadas da Administração, uma vez que o sistema de constituição 

rígida imposto pela CRFB impede a delegação propriamente dita de poderes legislativos, 

na medida em que se estaria violando a vontade do constituinte na repartição constitucional 

de competências
637

. A aplicabilidade da delegificação revela-se, em outras palavras, como 

espécie secundária de transferência normativa, cujos parâmetros e critérios para seu 

exercício podem ser amplos e genéricos, ainda que não sejam exaustivamente detalhados 

os limites para o exercício da função
638

. Argumentar o contrário implicaria em negar o 

próprio Estado de Direito, porque a tradicional correspondência entre órgão e função 

somente pode ser flexibilizada quando não for violado seu núcleo essencial639. 

Não obstante o todo exposto, o problema sobre o qual se debruça esta dissertação 

não é reconhecer ou compreender juridicamente o poder normativo das autoridades 

reguladoras nacionais, mas, em verdade, buscar mecanismos que assegurem a efetividade 

do exercício pelos reguladores de seu poder normativo, sobretudo, impondo barreiras ao 

exercício destas competências por instituição juridicamente não investida neste mister.  

 

3.3.1. Ferramentas para uma autonomia jurídica 

 A autonomia jurídica, foco desta subseção, refere-se à liberdade e à autonomia 

necessárias para que as agências reguladoras exercitem suas competências outorgadas pela 

Lei ou pela Constituição de maneira independente, afastando a paúra de que a qualquer 

momento o criador – o Legislador – discorde de sua decisão inicial e venha a pôr fim à 

criatura – a Agência Reguladora – ou, a depender do cenário político-social e da sutiliza 

que a manobra possa requerer, subtraia-lhe o pressuposto essencial de sua existência: suas 

competências regulatórias. 

 

3.3.1.1. Pluralismo jurídico e Ordenamentos setoriais 

A nova configuração do Estado contemporâneo pressupõe uma característica 

muito diversa da configuração do Estado moderno: o pluralismo. Os teóricos políticos do 

Estado, durante os séculos XVI e XVII, alardeavam para o problema inerente às 

associações privadas que, tal como vermes, ameaçavam a estrutura monolítica do poder 
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político
640

. De maneira geral, manifestações plurais tendem a ser rechaçadas por sistemas 

políticos autoritários: o período de radicalismo pós-revolução francesa extinguiu as 

corporações de ofício, o regime nazifascista reduziu instituições como corporações 

empresariais e sindicatos de trabalhadores a cinzas, assim como o regime comunista da 

antiga União Soviética substituiu a orgânica formação de grupos de interesses pela 

mobilização artificial controlada por um único partido político
641

. 

Desde o segundo quartil do século XX, a reconfiguração do modelo de Estado 

implica em afirmar que sua substância passa a ser o exercício do poder político por todas 

as classes
642

, em contraste com a supressão de direitos civis de determinadas camadas da 

população e das associações civis. A expansão da capacidade eleitoral a mais cidadãos 

(mulheres, pobres e analfabetos) contribuiu fortemente para a incorporação paulatina do 

pluralismo nas entranhas do Estado contemporâneo: nasce a ideia de um Estado 

Pluriclasse.
643

 

Essa concepção pluralista também foi abordada pelo mestre italiano MASSIMO 

SEVERO GIANNINI sob o viés de reconfiguração das funções do Estado por meio de 

compreensões inovadoras sobre as mesmas funções típicas do Estado de outrora. As 

atividades prestacionais perdem a qualificação de supletivas e elevam-se à direitos de 

cidadania, além do que a colaboração de particulares com o Estado na prestação de 

serviços públicos se torna essencial, e a ampliação do espectro de usuário destes serviços 

passou a exigir adaptações em razão de diferentes interesses de diferentes camadas 

sociais
644

. 

Nesse cenário, o aumento da intervenção do Estado na economia foi uma 

consequência lógica. Reconhecidos alguns reclamos da sociedade pluriclasse como direitos 

civis, esta passou a exigir maior qualidade das prestações estatais, o que gerou a 

necessidade de maior controle sobre o modelo de gestão dos serviços públicos; situação 

semelhante com o exercício da atividades econômicas stricto sensu que passaram de um 

exercício puro da livre-iniciativa, para uma livre iniciativa condicionada a algumas 
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finalidades buscadas pelo Estado
645

. A lógica e os pressupostos do Estado Regulador 

assentaram-se. Nesse escopo de revisão teórica, tal como as prestações estatais e o 

exercício da livre iniciativa, a concepção da separação dos poderes também foi questionada 

pelas novas configurações estatais em marcha.  

Ao lado da proteção aos direitos fundamentais, a separação dos poderes funciona 

como um dos pilares do constitucionalismo moderno haja vista que a lógica do controle 

mútuo de um poder sobre o outro tem por intuito limitar o exercício concentrado do poder 

extroverso. Assim, em sua concepção material, o princípio da separação dos poderes 

comporta a existência de centro autônomos de poder como manifestação intrínseca do 

pluralismo que encarna o modelo estatal contemporâneo
646

. 

Esse esforço de compreensão material do princípio da separação dos poderes 

alinha-se com o desenvolvimento da Teoria dos Ordenamentos Setoriais, também de 

GIANNINI. Em realidade, esse autor adota como premissa básica a Teoria do Ordenamento 

de SANTI ROMANO, a qual, por sua vez, advoga que o exercício do poder extroverso é o 

produto de uma instituição, tradicionalmente, o Estado, porém não em todos os casos
647

. A 

família, a igreja e as comunas eram instituições na concepção de SANTI ROMANO o que 

atribuía a essas organizações sociais a natureza de instituições e, por consequência, o 

exercício de poderes próprios em razão da necessidade de ditar regras, de sancionar 

comportamentos, de aplicar restrições, etc
648

.  

                                                 
645
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 Há um interessante pano de fundo histórico para a elaboração da Teoria do Ordenamento pelo professor 
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enfrentou um grande problema de uniformização do ordenamento jurídico da Itália pós-unificação. Como 

conciliar diversas ordens jurídicas sob o manto nacional recém costurado em meados do século XIX? A 

Teoria do Ordenamento permitiu reconhecer a coexistência de ordenamentos jurídicos, tendo em conta que a 
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Ri Júnior. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008. p.187-190. 
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O institucionalismo jurídico, ao qual se alinha o raciocínio acima, é uma 

percepção teórica do Direito que se contrapõe ao normativismo jurídico
649

, estabelecendo 

conexões entre o Direito e outras disciplinas das ciências sociais e políticas. Inicialmente 

desenvolvida pelo mestre francês MAURICE HAURIOU
650

 – para quem o Direito é o produto 

de um corpo social organizado, de uma instituição – essa compreensão sociológica foi 

compartilhada por SANTI ROMANO e, anos mais tarde, afinada por seu pupilo, MASSIMO 

SEVERO GIANNINI.  

Enquanto a construção teórica da Teoria do Ordenamento reconhecia a 

possibilidade de coexistência de plúrimos ordenamentos jurídicos em uma Itália recém-

unificada, a Teoria dos Ordenamentos Setoriais de GIANNINI teve a missão de explicar o 

desenvolvimento de centros autônomos de produção de normas na sociedade italiana, 

especialmente considerando os passos iniciais de formação e tendência de unificação do 

direito europeu. 

Neste marco, a característica dos ordenamentos secundário ou 

derivado seria a sua autonomia, ao passo que os ordenamentos 

jurídicos originários, com personalidade jurídica internacional, seriam 

        z     p             ’                põ   p           p     

para configurar-se como um verdadeiro ordenamento particular ou 

derivado, nos termos conceituais acima expostos.
651

 

 

A concepção sociológica e pluralista do Direito, tomada como fundamento 

anterior para a construção da Teoria dos Ordenamentos Setoriais por GIANNINI, ou antes 

por ROMANO, denota uma atualidade para além de seu tempo
652

: a indicação de que a 

concepção puramente normativista e autocentrada no Direito não seria suficiente a 

responder a realidade existente, parece coincidir com noções mais recentes de encontro 

entre Direito e Economia
653

, entre Direito e Antropologia
654

. Nesse viés, o pluralismo 

jurídico comporta, inclusive, a prescindibilidade do Estado como fonte primordial do 

                                                 
649
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Direito, abrindo espaço para considerar a própria subsidiariedade estatal, já aludida acima, 

inclusive na edição de normas
655

. O tema da regulação não estatal escapa, porém, ao nosso 

objeto de pesquisa. 

Interessa-nos, contudo, a ideia de que pode haver instituições e, portanto, 

ordenamento jurídicos autônomos, fora da estrutura tradicional do Estado
656

. Essa 

concepção, porém, vai de encontro à interpretação mais comum do princípio da separação 

dos poderes, já criticado acima. Justifica-se, porém, em interpretação teleológica sobre o 

p     p    p    q            “               z                                        

poderes do Estado, [permita-se] maior eficácia e um rendimento melhor no exercício de 

     p      ” 
657

 

Assim, na esteira dos ideais expostos, é preciso reconhecer que a Administração – 

mas também o Direito – se tornou multipolar
658

. O fim das dicotomias tradicionais do 

Direito Administrativo vem sendo paulatinamente substituído por soluções híbridas, teorias 

mistas, e a busca por uma taxonomia jurídica vem perdendo espaço para uma compreensão 

sistêmica do Direito
659

. Essa visão de superação da bipolaridade do Direito incorpora a 

necessidade imposta pela adoção do pluralismo jurídico: não há classificações suficientes a 

comportar a criatividade da autonomia humana e à inventividade social. 

Nesse cenário, é natural que interesses tão específicos e tão diversos passem por 

um processo de aglutinação natural, uma vez que, de maneira geral, para toda estrutura 

social há sempre uma correlação no aparato estatal com        “         p     pú      

                      ”
660

. Desta forma, assumir o pluralismo com o um valor jurídico 

para o Estado contemporâneo importa em absorver como essencial o critério da 

especialização das funções que nos remete, novamente, ao princípio da separação dos 

poderes. Uma nova separação dos poderes conforme preceituado entre nós por 

THEMÍSTOCLES CAVALCANTI
661

 e, mais recentemente, pelo professor BRUCE ACKERMAN
662

, 
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que comporte a realidade jurídico social da atualidade e não ecos dissonantes de um 

passado remoto. 

O princípio da especialidade, de caráter substantivo, informa 

particularmente a distribuição de competências administrativas entre 

entidades, órgãos e agentes estatais, estando diretamente conotada ao 

princípio da eficiência e aos resultados da ação administrativa, 

atuando como seguro critério de distribuição funcional
663

. (grifos no 

original)  

 

 Observado sob outro ponto de vista, a especialização dos interesses representa 

também uma fragmentação social, de modo que a absorção do pluralismo coloca em 

dúvida a eficácia do modelo j                   “                    ”
 664

. Assim, a fim de 

escapar dos mecanismos pouco representativos de incorporação desses interesses plurais ao 

ordenamento, a Teoria do Ordenamento representa uma saída possível ante a 

especialização da estrutura estatal para a absorção e para o desenvolvimento dos 

ordenamentos setoriais. Esse movimento de autonomização da burocracia
665

 é 

representado, em nosso arranjo institucional recente, pela evolução das agências 

reguladoras.  

 O afinamento da Teoria do Ordenamento por GIANNINI conclui de forma mais 

próxima com nossa realidade ao denominar ordenamento setorial “toda entidade autônoma 

reguladora de determinado setor social ou econômico, a cuja estrutura o respectivo 

conjunto de normas jurídicas e de indivíd    p      p           ”
666

. Deste modo, o poder 

normativo das agências, concebido como um ordenamento setorial autônomo, exige o 

reconhecimento externo de sua existência e efetividade, sob pena de ter sua eficácia restrita 

à própria instituição
667

. 

 A necessidade deste reconhecimento mútuo na forma de aderência externa ao 

ordenamento jurídico setorial é a condição distintiva das teorias de ROMANO e GIANNINI
668

. 

Para este último, apenas a eficácia externa perfectibiliza a existência de uma instituição 

                                                                                                                                                    
para os atos políticos, o contrôle técnico na análise da atividade puramente técnicas, e o controle superior, 

                        p                 ú        j        p      p                               ”  
662

 ACKERMAN, Bruce. The New Separation of Powers. in Harvard Law Review. vol. 113. Jan. 2000. 

p.693-695. 
663

 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: parte introdutória, parte 

geral e parte especial. 16.ed. Rio de Janeiro, Forense, 2014. p.112. 
664

 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Regulação estatal e interesses públicos. São Paulo: Malheiros, 

2002. p.116. 
665

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

2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p.182. 
666

 ARAGÃO, Op. cit. p.193. 
667

 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo I. 

13.ed. Madrid: Civitas – Thomson Reuters, 2006. p.219. 
668

 ROMANO, Santi. O ordenamento jurídico. Trad. Arno Dal Ri Júnior. Florianópolis: Fundação Boiteux, 

2008. GIANNINI, Massimo Severo. Diritto Amministrativo. Volume Primo. M     : G  ff   E      , 1970. 



217 

como um ordenamento jurídico. Esse requisito de eficácia do poder normativo das 

agências reguladoras guarda forte relação com elemento essencial de concretização do 

princípio da especialidade, qual seja, o reconhecimento do exercício da discricionariedade 

pelas autoridades reguladoras, na medida em que há uma impossibilidade real de 

regulamentação exaustiva pela lei formal
669

. 

 A viabilidade jurídica do poder normativo setorial está intimamente ligada ao 

exercício de capacidades técnicas inalcançáveis ao legislador ordinário. “  p        

política não implica capacidade técnica, e a legislação é hoje uma técnica que exige o 

concurso de vários conhecimentos e de várias técnicas. Da incapacidade do Parlamento 

para a função legislativa resulta a falta de rendiment                 ”
670

. 

 Embora cabível, o argumento da discricionariedade “técnica” será melhor exposto 

na seção seguinte, ao discorrermos sobre a autonomia técnico-regulatória das agências (v. 

item infra). Todavia, válido relembrar que parcelas de legitimidade são confiadas ao 

processo normativo das agências reguladoras mediante o exercício da discricionariedade, 

contornando, em parte, o impasse a respeito da legitimidade democrática das autoridades 

reguladoras mediante o atributo da autonomia política. Como instrumento adicional de 

combate ao déficit democrático, enfileiram-se os procedimentos de escrutínio e 

participação popular na elaboração de atos normativos pelas agências (consultas e 

audiências públicas). 

 O insulamento de questões técnicas do meio político tem por escopo principal 

reduzir a esfera de influência de grupos de interesse que podem interferir no resultado final 

do processo decisório de determinado setor econômico, por exemplo, em detrimento de 

interesses regulados mais relevantes.  Essa é a advertência feita no item 2.3 ao discorrer 

brevemente sobre a Teoria da Escolha Pública. A troca de votos (logrolling) por 

popularidade                      à “p          â    ”   ó                         

intensidade. 

 Por outro lado, a solução encontrada pelo STF no caso da fosfoetanolamina 

sintética, o reconhecimento constitucional de que as competências da ANVISA são 

exclusivas e, portanto, infensas ao exercício não autorizado por outros atores institucionais 

parece ser o caminho jurídico mais adaptado à realidade brasileira. A construção 
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pretoriana, entretanto, deixa breves lacunas as quais o marco referencial teórico acima 

exposto visa suprir.  

 

3.3.1.2. Reserva de regulação 

Desde logo é essencial reconhecer que os atos normativos das autoridades 

reguladoras são leis em sentido material. Para tanto, toma-se por base a Teoria da 

Essencialidade que, resumidamente, propugna que em vista do grau de essencialidade da 

matéria em discussão, gradua-se o tipo normativo aplicável: quanto mais essencial, mais 

denso e formal deverá ser o processo normativo e vice-versa
671

. Reconhecer uma reserva 

de administração e, na esteira, uma reserva de regulação, exige algum esforço teórico 

conforme será exposto abaixo. 

A contrario sensu, mesmo em sua acepção mais tradicionalista o princípio da 

separação dos poderes seria incompatível com a concessão de um permanente espaço 

revisional ao Poder Legislativo em função do grau de essencialidade das matérias objeto de 

normatização. Isto porque tal postura importaria em reconhecer-lhe primazia sobre os 

demais poderes para dar a última palavra em todas as esferas de atuação estatal
672

. Esse 

viés interpretativo da essencialidade, levaria, em ultima ratio, à reversão legislativa de 

decisões judiciais sobre a constitucionalidade de leis, abalando o próprio cerne do 

princípio da separação dos poderes
673

.  

Por outro lado, o reconhecimento de uma nova configuração estrutural do Estado, 

reconhecendo-se espaços em que a integração normativa pelo Poder Executivo se faz 

essencial e consideravelmente presente, importa no reconhecimento de um sentido 

negativo da essencialidade, em que a competência normativa da administração é 
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demarcada pelo regramento de matérias técnicas, por exemplo
674

. Entretanto, embora tenha 

um domínio de preferência da Administração sobre o parlamento, falar em reserva de 

administração não implica em uma esfera de disposição absoluta da Administração, porque 

permitido ao legislador constitucional disciplinar questões concretas ou alterar esse 

domínio reservado à Administração
675

. 

A teoria da essencialidade possui deste modo um alcance duplo. Serve 

para definir a competência do parlamento, mas também a do 

executivo, muito embora com significado e alcance opostos. Através 

dela, em suma, somos levados a uma concepção material e positiva 

das funções do executivo e não apenas formal e negativa como era 

apanágio do positivismo normativista da última fase do 

constitucionalismo liberal
676

.  

 

A compreensão estrangeira sobre os domínios exclusivos de normatização pelo 

Poder Executivo varia de país para país. Por exemplo, a doutrina alemã desenvolve três 

posicionamentos distintos sobre a reserva de administração, havendo uma premissa comum 

às três de que o texto constitucional alemão não prevê expressamente a reserva de 

administração, de modo que toda a teorização que subjaz ao conceito depende do 

sopesamento de princípios constitucionais como Separação dos Poderes, Estado 

Democrático de Direito, entre outros
677

.  

Entre as posições extremadas, que advogam ser a reserva de administração uma 

impossibilidade no sistema jurídico alemão ou as que querem ver nesta uma regra 

constitucional implícita, é interessante destacar a doutrina que defende haver reservas 

especiais de administração. Estas, sempre relativas e produto de lei ordinária, verificam-se 

quando em determinadas hipóteses há um déficit de regulabilidade, especialmente em 

matérias de alta complexidade técnica, importando em uma delegação de funções ao Poder 

Executivo ou a suas entidades vinculadas
678

. 

Essa posição mais moderada concilia problemas que se colocam em qualquer dos 

extremos: aos que negam a reserva de administração, escapa-lhes a realidade concreta da 

Administração Pública que exige maior ductibilidade e rapidez na condução de 

determinadas matérias; aos que advogam por uma reserva geral de administração 
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decorrente do poder regulamentar do Executivo, escapa-lhes o equilíbrio que precede a 

concepção e o núcleo essencial da separação dos poderes. 

Nesse sentido, somente seria possível afirmar uma nova divisão dos poderes com 

esteio na compreensão do princípio da especialidade que rege a atividade administrativa, 

reservando a esta uma esfera exclusiva de atribuições e competências na dedução de que 

essa escolha seria mais eficiente no tratamento das matérias sujeitas à reserva especial de 

administração
679

. 

Por sua vez, a Constituição Francesa de 1958, é expressa em delimitar domínios 

distintos da atuação normativa na França: todas as matéria não exaustivamente previstas 

como exclusivas à disciplina por lei formal, submetida ao escrutínio da Assembleia 

Nacional e do Senado, serão disciplinadas por regulamento
680

. A competência legislativa 

residual prevista nos artigos 34 e 37 da Constituição Francesa de 1958
681

 chamou a 

atenção de publicistas brasileiros, à época: 

Mais uma das inovações constitucionais é o prestígio dado ao poder 

regulamentar, o que vale dizer, ao poder normativo do Presidente da 

República, através de diversos processos, entre os quais o da 

delegalização de um princípio legal, transformado em regulamento. A lei 

de 16 de agôsto de 1948, havia criado duas inovações no direito público 

francês – as chamadas leis-quadros e a extensão pode poder regulamentar. 

[...] A Constituição, agora aprovada, dá força constitucional ao que fizera 

a lei de 1948.
682

 

 

 Em contraponto ao domínio residual da competência legislativa, a Constituição 

Francesa de 1958 relegou “            Constitucional decidir soberanamente a que 

        p                       é   ”
683

 nos termos do seu art. 41. Desde então, o tanto o 

Conselho Constitucional como o Conselho de Estado vêm proferindo decisões que 

              j    p            “     p                ”
684

. 
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Il résulte finalement de cette interprétation des dispositions 

constitutionnelles par les Conseils et de la pratique des pouvoir publics 

que: - le domaine législatif est beaucoup plus importante que ce que 

laissait prévoir une lecture littérale faite en  958     ’          ; - mais 

q ’    ’y   p              exclusivement législatif: la compétence 

réglementaire est partout présente, en proportion variable suivant que la 

compétence législative, établie sur le fondement de ce qui est 

déterminant, est plus ou moins étendue. Et, concrètement, elle le sera 

 ’       p    q ’    en cause une liberté
685

.  

 

Ainda sobre as diferenças entre a reserva de administração na Europa, válido 

destacar que à semelhança das discussões envolvendo a reserva de administração no direito 

alemão, o direito italiano também admite o instituto com o viés puramente funcional já 

mencionado acima. Os fatos, contudo, são diversos: a Constituição Italiana, em seu art. 77, 

proscreve ao Executivo a emissão de qualquer decreto com valor material de lei
686

. Ocorre 

que a doutrina publicista italiana adotou concepções institucionalistas e, portanto, houve 

um paulatino alargamento das competências autônomas do Executivo italiano, mediante a 

elaboração de regulamentos intra legem e, principalmente, no exercício do indirizzo
687

. 

De modo bem diferente, países de tradição jurídica anglo-saxônica, inseridos no 

contexto da common law, não vislumbram uma rígida correlação entre separação dos 

poderes e legalidade a impedir a delegação de funções normativas à Administração. Isto 

porque o procedimento de elaboração de normas lhes é mais caro que a própria instituição 

responsável por sua edição, guardando íntima relação com o ideal em torno da noção de 

rule of law  q   p         “                 s                ”
688

. Nesse sentido, embora 

não seja comum a ideia de reserva de administração entre norte-americanos, a delegação de 
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funções normativas, embora ressentida entre os séculos XIX e início do século XX
689

, 

tornou-se a prática ordinária para o exercício de funções normativas pelas agências e 

comissões administrativas e regulatórias.  

Entre nós, como já apresentado acima, EGON BOCKMAN informa que o poder 

normativo da administração exsurge quando não se reserva determinada matéria à lei 

formal, hipótese em que a superveniência de ato típico do Poder Legislativo retira-lhe a 

existência no ordenamento jurídico; ou quando se está diante de uma hipótese de reserva 

da administração, cuja eventual lei formal   p                            é    “p      á 

de insanável i            ”
690

. Compartilhamos dessa premissa essencial à autonomia 

regulatória das agências. 

Em artigo integralmente dedicado à reserva de administração é relevante a 

classificação empreendida por MACERA, para quem o instituto da reserva de administração 

compreende “[as] formas de proteção estruturadas na Constituição, de maneira explicita e 

implícita, em benefício do Poder Executivo e da Administração Pública como um todo, 

para que esses possam realizar suas funções”                       p            õ   

institucionais
691

. A reserva de administração pode ser compreendida de forma ampla ou 

restrita: aquela decorreria naturalmente do princípio da separação dos poderes, impondo 

aos demais poderes um dever de autocontenção ante o exercício de competências alheias; 

ao passo que em sua noção mais restrita, tratar-se-ia de instituto semelhante à reserva 

especial de administração, já comentada
692

. 

Esclarece ainda, o mesmo autor, que a jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal vinha se inclinando ao reconhecimento de espaços de atuação exclusiva do Poder 

Executivo como, por exemplo, no julgamento da ADI 3.254-2/ES em que se concluiu 

imprescindível a iniciativa legislativa do Executivo para a edição de norma que pudesse, de 

algum modo, afetar a estrutura administrativa de determinada unidade Federativa
693

.  
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A discussão, portanto, em torno da existência no ordenamento pátrio de uma 

reserva de regulação, geralmente perpassa a lógica da reserva de regulamento do Poder 

Executivo nos termos do art. 84, IV da CRFB, sendo válido, desde já, recobrar que o STF 

já teve a oportunidade de discutir a constitucionalidade de atos normativos cujo 

fundamento de validade defluía imediatamente da Constituição. 

No julgamento, em 29/11/1996, do Recurso Extraordinário de n° 

202.545-3/CE, de relatoria do Ministro Francisco Rezek, a corte 

reconheceu a constitucionalidade da portaria n° 08/1991 do 

Departamento de Operações de Comercio Exterior – DECEx, que 

proibia a importação de bens de consumo usados, editada com base na 

competência prevista no artigo 237 da Constituição. Inclusive, já  se 

reconheceu a constitucionalidade de resolução do Conselho Nacional 

de Justiça, órgão integrante do Poder Judiciário, com base no artigo 

103-B, §4°, da Constituição. Na oportunidade, ao julgar em 

20/08/2008 a Acabo Declaratória de Constitucionalidade de n° 12/DF, 

de relatoria do Ministro Carlos Ayres Britto, decidiu-se pela 

constitucionalidade da Resolução de n° 07/2005 do CNJ
694

. 

 

Em ambos os casos, o exercício de poder normativo genérico e abstrato por 

entidades estatais decorre da especialização das matérias reguladas, seja pelo 

Departamento de Operações de Comércio Exterior (DECEx) ou pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ). Não há propriamente um regulamento porque o exercício de competência 

normativa nesses casos, como reforçado pelas decisões do Supremo, retiram o fundamento 

de validade diretamente da Constituição, independentemente de lei prévia dispondo sobre a 

necessidade de regulamentação da matéria. Não obstante, se lhes é reconhecido o caráter 

normativo, a justificar o questionamento sobre a constitucionalidade (e não sobre a 

legalidade) perante o Supremo Tribunal Federal. 

Seguindo a lógica do institucionalismo italiano, é possível afirmar que por se 

tratar de organizações sociais distintas, DECEx e CNJ podem ser consideradas instituições 

o que, por óbvio, conota-lhes sob as lentes de SANTI ROMANO, ordenamentos jurídicos 

paralelos, admissíveis no pluralismo jurídico de sua teoria. De outro modo, os aportes de 

GIANNINI, a respeito da eficácia externa destes ordenamos jurídicos plurais dentro do 

Estado, aplicados em análise perfunctória sobre as funções do DECEx e do CNJ, 

permitem-nos qualificar os atos normativos do DECEx e do CNJ como ordenamos 

setoriais. Acreditamos que essa mesma construção teórica pode ser feita para o modelo 

institucional das agências reguladoras a fim de resguardar-lhes sua autonomia jurídica para 

o exercício pleno de suas competências normativas setoriais. 
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Nesta hipótese, estar-se-ia diante de uma espécie de reserva de administração, já 

aventada
695

 como reserva de regulação. A identificação no ordenamento jurídico nacional 

de espaços livres para a edição de atos normativos por entidades da Administração Indireta 

é tarefa que exige a interpretação teleológica da Constituição e a compreensão sistemática 

do conjunto de normas relativas a cada setor regulado. É preciso ter como premissa que o 

constituinte elegeu como essencial a atividade regulatória do Estado como agente 

normativo da economia (art. 174) e, tendo foco em nosso estudo de caso, compreender que 

a Lei 9.782/1999 outorgou competências normativas para que a ANVISA exercesse sua 

função constitucional de agente normativo de vigilância sanitária
696

. 

Com muito mais razão que os atos normativos editados pelo DECEx e pelo CNJ, 

cujos fundamentos de validade extraem-se diretamente da Constituição, as competências 

normativas abstratas ou mesmo as competências adjudicatórias individuais ou concretas 

outorgadas pela Lei 9.782/1999 devem ser consideradas como constituintes de um 

perímetro reservado apenas à discricionariedade da autoridade reguladora de vigilância 

sanitária.  

 

3.3.2. Teste de aplicação 

É o caso, à luz da ADI 5501, da ANVISA: autarquia em regime especial criada 

pela Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999, responsável pela regulação sanitária que “está 

presente em todo o território nacional mediante coordenações de portos, aeroportos, 

fronteiras e recintos alfandegados”
697

. Além disso, esta autoridade reguladora possui 

personalidade jurídica própria e foi criada com o objeto claro de conformar a atividade 

pública e privada em se tratando de vigilância sanitária. Sua personalidade jurídica per ser 

a qualifica como uma instituição, na medida em que seu estatuto de criação, no caso a lei, 

pressupõe um ordenamento jurídico dele decorrente
698

. Esses aportes teóricos, contudo, 

sozinhos, não nos auxiliam na tarefa de evidenciar ferramental a uma maior autonomia 

jurídica das agências, porque a eficácia dos ordenamentos jurídicos decorrentes do 
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pluralismo jurídico de SANTI ROMANO é exclusivamente interna, não atingindo terceiros 

não integrantes da instituição
699

.  

É essencial destacar que a Teoria do Ordenamento
700

 não nega o ordenamento 

jurídico estatal, mas prevê uma coexistência deste com outros os ordenamentos jurídicos. 

Os ordenamentos setoriais são identificados como ordenamentos derivados ou de derivação 

e coexistem dentro do ordenamento jurídico estatal – ou geral – complementando-o na 

medida de suas competências institucionais específicas (em decorrência da especialidade, 

da matéria, etc.), podendo inclusive integrar normas de outro ordenamento, 

complementando o sistema maior no qual se insere
701

. É esta função de 

complementariedade sistêmica entre ordenamento setorial e geral que distingue o 

pluralismo jurídico de GIANNINI. 

Recepcionada pelo ilustre professor MIGUEL REALE, a Teoria dos Ordenamentos 

Setoriais seria aplicável em nosso ordenamento a depender do grau de estabilidade e de 

coercitividade conferido pelo próprio Estado a algumas instituições encarregadas da cura 

de determinados interesses específicos. O Estado, como “último ou mais alto centro de 

integração j       -p       ”         ú     suscetível de garantir a coexistência e a 

realização dos valores múltiplos [...]. Há, pois, uma gradação da positividade jurídica, que 

alcança o seu índice máximo no Direito estatal”
702

. 

O ordenamento jurídico setorial da ANVISA, portanto, decorre de sua inserção 

institucional dentro do sistema criado pelo ordenamento jurídico estatal. Em outras 

palavras, o ordenamento setorial da ANVISA adquire relevância jurídica fora do espectro 

setorial na medida em que afeta direitos fundamentais protegidos pelo ordenamento 

jurídico estatal. Isto porque, criada há 18 anos, a ANVISA é reconhecida pela sociedade 

                pú         p   á    p    “f      z         remédios e dos genéricos”    

consequentemente, pela proteçã     “  ú  ”  E    p    p                            -
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médio brasileiro, é suficiente para aplicação da Teoria dos Ordenamentos Setoriais de 

MASSIMO SEVERO GIANNINI, haja vista sua eficácia externa para complementação do 

sistema jurídico de plúrimos ordenamentos em que se enquadra. 

O pleno e autônomo exercício de suas competências, porém, exige que essa 

coexistência teórica de ordenamentos jurídicos setoriais e nacional seja garantida 

juridicamente a fim de que sua finalidade não se perca no apego à tradição acrítica de que 

“     á                ô                      pá    ”  de q   “  p                   

agências reguladoras     p         x                f          ”     q   “   x             

agências como entidades que possuem poderes executivos, normativos e quase-

j              f    p       ó     p           p      ”  

Sempre a frente de seu tempo, VICTOR NUNES LEAL conclui que “             

divisão de poderes é uma construção doutrinária   p     ”
703

 uma vez considerada a 

organização política como uma superestrutura da realidade econômica e social, nem 

sempre aquela possui a velocidade de adaptação que essas impõem, sendo necessário de 

tempos em tempos    “   j               f      p         à        f                

    ô     ”
704

. 

Deste modo, seria inútil qualquer esforço argumentativo à adoção da Teoria dos 

Ordenamentos Setoriais sem qualquer ilação a respeito de uma releitura do princípio da 

Separação dos Poderes. Como longamente exposto, não cabe uma aderência acrítica à 

noção oitocentista e, não necessariamente, montesquiana de que cada poder 

constitucionalmente instituído detém o monopólio absoluto de uma função estatal 

específica. Por outro lado, a mera resignação que há o exercício de funções típicas e 

funções atípicas não mais responde às necessidades político-econômicas que o Estado 

contemporâneo coloca. É preciso reconhecer, na mesma linha adotada pelo Supremo 

Tribunal Federal, de que os ordenamentos setoriais oriundos das leis-quadro que 

instituíram agências reguladoras em nosso país são juridicamente autônomos.  

Essa autonomia jurídica, contudo, com espeque na doutrina de ROMANO, não 

importa necessariamente em uma liberdade absoluta. O ordenamento jurídico das agências 

reguladoras é oriundo de uma instituição que antes de ser reconhecida como autônoma, 

tem seu enquadramento dentro do ordenamento jurídico estatal. Não há um conflito 
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positivo de ordenamentos, mas uma complementariedade jurídica que resulta na 

pluralidade de ordenamentos jurídicos aceitos dentro da ordem jurídica estatal. 

As agências reguladoras apenas poderão se beneficiar desta autonomia jurídica no 

exercício de suas competências normativas – sendo o quanto nos importa nessa subseção – 

na medida em que o ordenamento jurídico estatal reconheça que existem espaços 

normativos que, por sua própria opção, serão preferencialmente ocupados por 

ordenamentos jurídicos setoriais autônomos. Em outras palavras, a existência jurídica de 

lei instituindo agência reguladora com amplos poderes normativos para a regulação de 

atividades privadas ou de serviços públicos cria um espaço reservado, ao menos para que 

nos limites da lei-quadro, apenas a instituição reguladora exerça a competência normativa. 

A noção de reserva de regulação, portanto, embora não seja uma grande novidade 

no Direito Administrativo, sendo mais facilmente identificada sob a alcunha reserva da 

administração não dispõe do ferramental jurídico de proteção à autonomia regulatória se 

não for assimilada dentro da ótica dos ordenamentos jurídicos setoriais autônomos. Doutro 

bordo, o reconhecimento dos ordenamentos jurídicos setoriais no direito pátrio, per se, 

pode encontrar bloqueio na noção mais tradicionalista da separação dos poderes encartada 

como princípio fundamental da República. 

Há um tripé essencial para a construção de uma autonomia jurídica das agências 

reguladoras: separação das funções estatais, ordenamentos jurídicos setoriais, reserva de 

regulação.  

A compreensão funcionalista da divisão dos poderes, como verdadeiro imperativo 

de divisão de funções estatais, deve ser mecanismo para o reconhecimento de novas formas 

de executar melhor as funções estatais. Noutro giro, a adoção paulatina do pluralismo 

como elemento sociológico de influência sobre as ciências jurídicas – característica 

pungente de nossa sociedade pós-moderna – envolve a necessidade de reconsideração da 

compreensão puramente normativista do Direito e, em nosso caso, de consideração da 

possibilidade de convivência, dentro do ordenamento estatal geral, de vários ordenamentos 

jurídicos autônomos e setoriais. Por fim, a previsão de ferramentas para a defesa cotidiana 

das funções regulatórias exige que o ordenamento estatal geral reconheça a estes 

ordenamentos jurídicos setoriais um espaço de exclusividade a priori para o regulador. 

O exercício do poder normativo por autoridades reguladoras intensificou-se nesse 

período, mas não houve maiores construções teóricas de fortalecimento desse instituto 

ainda recente no arranjo institucional brasileiro. A reserva de regulação é apenas uma das 

ferramentas que precisam e devem ser melhor desenvolvidas na defesa da autonomia das 
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autoridades reguladoras nacionais. A sorte que seguiu a Lei 13.269/2016 com o julgamento 

cautelar da ADI 5501 é um marco jurisprudencial importante e que evidencia a 

necessidade de rediscussão desses temas tão caros à regulação, mas que foram 

sedimentados ao longo dos últimos 20 anos. 

 

3.4. AUTONOMIA TÉCNICO-DECISÓRIA 

As autoridades reguladoras nacionais não serão plenamente autônomas – ainda 

que livres da perniciosa influência do poder político fisiologista (item 3.2) e responsáveis 

pelo exercício de um feixe de competências normativas exclusivas (item 3.3) – se não 

puderem exercer sua função regulatória com a autonomia e a imparcialidade que se exige e 

espera do ente regulador, tampouco se suas decisões não tiverem valor jurídico para o 

mercado regulado
705

.  

Essa seção cuida da autonomia técnico-decisória das agências reguladoras, tendo 

por anteparo fático os casos apresentados nos itens 2.4 e 2.5 supra, uma vez que, em 

ambos os estudos de caso realizados, há uma tendência de substituição institucional de um 

ente por outro na busca pela palavra final sobre determinada matéria regulatória: no 

primeiro, a avocação de competência regulatória pelo TCU sob o manto protetivo do 

controle externo previsto no art. 71 da CRFB; e no segundo, o exercício de decisões 

regulatórias, sem fundamento técnico, pelo Poder Judiciário sob o manto protetivo da 

inafastabilidade da prestação jurisdicional prevista no art. 5º, XXXV, também da CRFB. 

A opção de repartir a autonomia técnico-decisória em subseções distintas 

(autonomia decisória e autonomia técnica) tem o único e exclusivo escopo de reservar os 

casos práticos estudados no capítulo anterior como exemplos de suporte as teorias que 

serão apresentadas como ferramentas para incremento da autonomia regulatória. Não há a 

pretensão de afirmar que as ferramentas apresentadas neste capítulo não se amoldam aos 

conflitos interinstitucionais entre, por exemplo, agências reguladoras e o poder executivo. 

Sobre a reprodução das ferramentas apresentadas a outros casos, remetemos o leitor às 

conclusões parciais deste capítulo.  

As críticas expostas no capítulo anterior sobre o controle exercido pelo TCU e 

sobre algumas decisões judiciais não tem o viés de reduzir a importância institucional 
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destas instituições, muito pelo contrário. Tanto o controle externo da Administração 

Pública, como o controle de legalidade dos atos regulatórios pelo judiciário são 

instrumentos imprescindíveis à boa e à equilibrada divisão de trabalho e de funções dentro 

de um Estado Democrático de Direito, cujo controle mútuo e contínuo permite o 

desempenho mais eficiente e constantemente aprimorado das funções estatais. O que se 

busca com a crítica é identificar a medida em que o remédio se torna veneno, em que a 

competência de controle se transfigura em competência regulatória, em que a decisão 

concreta prejudica sobremaneira a execução de ação regulatória de alcance nacional. Pois 

afinal, omnia venenum sunt: nec sine veneno quicquam existit. Dosis sola facit, ut venenum 

non fit (todas as substâncias são venenos: não existe nada que não seja veneno. Somente a 

dose diferencia o veneno do remédio)
706

. 

 

3.4.1. Ferramentas para uma autonomia decisória 

O primeiro caso ilustrativo, envolvendo a licitação malsucedida do Trem de Alta 

Velocidade brasileiro, ilustrou um intenso debate entre a agência reguladora responsável 

pela concessão do serviço público de transporte ferroviário de passageiros, a ANTT, e o 

órgão de controle externo dos atos da Administração Pública federal que importem em 

dispêndio financeiro para o Estado, o TCU. A minuciosa análise realizada acima 

demonstrou que de maneira sistemática o TCU em muitos casos adentra competências 

regulatórias típicas, como por exemplo, os critérios de remuneração do futuro e eventual 

concessionário. 

Um outro problema reside no fato de que a CRFB incluiu no rol de parâmetros de 

controle pelo TCU o controle sobre a legitimidade dos atos controlados, o que serve ao 

    p      f         “competência para apreciar a atividade-fim dos órgãos e entes 

administrativos, ainda que detenham, por expressa previsão legal, autonomia e 

independência, como as Agências Reguladoras”
707

. Tradicionalmente, o controle dos atos 

administrativos sempre foi infenso a discussões sobre o mérito administrativo, em 

adaptando ao escopo da presente dissertação, sobre o mérito regulatório. Porém, a 

ampliação do parâmetro de controle (até o texto da Constituição de 1967 o parâmetro se 
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limitava-se à legalidade)
708

, englobando a legitimidade dos atos, levou à interpretações 

mais flexibilizadas em relação a mais este dogma do direito administrativo brasileiro. 

Os motivos dessa expansão do controle parecem crescer proporcionalmente às 

denúncias de escândalos envolvendo o mau uso do dinheiro público. Nos últimos anos, 

especialmente ao analisarmos o histórico de casos de corrupção envolvendo danos diretos 

ao Erário, o papel exercido pelos Tribunais de Contas vem crescendo significativamente, 

seja mediante o controle posterior, mediante as auditorias e tomadas de contas especiais, 

seja no controle prévio dos editais de licitações e minutas de contratos.  

Preliminarmente, quanto ao primeiro feixe de competências de controle, 

articuladas com fundamento nos incisos do art. 70 da CRFB não há maiores discussões 

sobre sua possibilidade jurídica, uma vez que se inserem na lógica de controle a posterior 

inaugurada na Constituição de 1967, confirmada em 1988 na CRFB e assentada entre nós 

pela doutrina e pela jurisprudência. Causam-nos maiores dúvidas o exercício pelo TCU de 

controle prévio, de duvidosa constitucionalidade, haja vista a clara indicação em sentido 

contrário no art. 70, incisos IX e X. 

Estes incisos indicam que, em se verificando ilegalidades, poderá o TCU assinar 

prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias para sua correção e 

que, nas hipóteses de não atendimento dessa solicitação, poderá o TCU sustar o ato ilegal, 

comunicando sua decisão aos órgãos do Congresso Nacional. Não há, portanto, uma 

intenção do constituinte em criar qualquer forma de controle prévio de legalidade, 

legitimidade ou economicidade sobre quaisquer atos administrativos em elaboração, quiçá 

sobre a elaboração de editais de licitação ou sobre a elaboração de minutas de contratos 

administrativo
709

. A corroborar essa lógica, as hipóteses em que o controle do TCU será 

exercido previamente, a Constituição dispensa tratamento específico sobre a função do 

TCU, conforme indicação textual dos incisos I e III do art. 71, da CRFB. 

                                                 
708
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Não obstante essa inclinação constitucional contrária ao controle prévio, no caso 

estudado sobre a licitação do Trem de Alta Velocidade, o acórdão do TCU, produto de um 

controle não somente prévio, mas concomitante à elaboração dos atos impugnados, foi 

exarado com espeque apenas nos limites da Instrução Normativa do TCU nº 27/2008, sem 

remissão clara ao anteparo constitucional ou mesmo à moldura legal do exercício pelo 

TCU de controle prévio dos editais de licitação e minutas de contratos. “É preciso deixar 

claro que a intervenção prévia do TCU, no contexto relevante para projetos de 

  f                    á       z     xp            p                        ”
710

. 

O controle prévio das licitações inseridas no Programa Nacional de 

Desestatização e, portanto, enquadradas como objeto de controle na forma da Instrução 

Normativa do TCU nº 27/2008 não encontra eco no texto constitucional, todavia, fato é 

que a práxis administrativa federal respaldou o exercício desta modalidade de controle pelo 

TCU de dois modos: (i) o controle prévio pelo Tribunal de Contas da União resguarda o 

administrador sobre responsabilizações decorrente da aprovação de um procedimento 

licitatório; além de (ii) evitar o desgosto e o desgaste reputacional que uma licitação 

suspensa pelo Tribunal de Contas por indícios de ilegalidade traria ao administrador
711

. 

Essa conclusão demonstra o “estado de coisas inconstitucional”
712

 do controle 

prévio das licitações pelo TCU com fundamento exclusivamente na Instrução Normativa nº 

27/2008 porque (i) há uma violação institucionalizada (sistemática, grave e contínua) do 

art. 71 da CRFB, afetando não apenas a Administração Pública Federal, mas espraiando 

efeitos disruptivos da intenção constitucional para os demais estados da federação; (ii) há 

uma omissão reiterada e persistente das autoridades públicas no cumprimento de suas 

obrigações, na medida em que o medo do controle externo supera a missão de serviço 

público que lhe foi confiada; e (iii) a superação destas violações exige correições 

direcionada a diversos atores institucionais, uma vez que parte da intervenção excessiva do 

controle decorre parcialmente da postura reticente de administradores e reguladores. 
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Esse último ponto, a timidez institucional dos administradores e reguladores, 

desvela ainda o desprestígio do administrador médio para o cidadão comum. Há no 

imaginário popular a ideia de que todo administrador é uma espécie mais ou menos pior 

que o caricato Odorico Paraguaçu, personagem político do teatro e da televisão brasileira 

que satirizava a imagem do político corrupto, demagogo e ineficiente. Por outro lado, a 

imagem reputacional passada pelos Tribunais de Contas, como guardiões da moralidade 

econômico-financeira do Estado, dos “doutores da lei”, é deveras melhor que a imagem de 

seus sujeitos de controle. 

A relevância da reputação institucional como mecanismo essencial para forjar a 

autonomia da administração burocrática é muito bem ilustrada por DANIEL CARPENTER que 

analisa a evolução da liberdade de ação de entidades administrativas nos Estado Unidos da 

América no fim do século XIX e início do século XX tendo por parâmetro a reputação 

institucional que gozavam na sociedade em determinados momentos históricos. Em 

afirmação preliminar, sintetiza o autor que a autonomia burocrática é um atributo que 

apenas se adquire por mérito
713

 e que apenas se revela mediante a coexistência de alguns 

fatores distintos, dentre os quais o desenvolvimento da reputação institucional
714

 e o de 

capacidades institucionais únicas. 

 

3.4.1.1. Reputação institucional 

A tensão institucional que se cria entre o TCU e entes da Administração Pública 

responsáveis pela elaboração de editais de licitação e as respectivas minutas de contratos 

administrativos vem se estabelecendo há algum tempo. A fim de testar a aplicabilidade da 

teoria sobre a autonomia burocrática baseada em reputações institucionais, é necessário, 

preliminarmente, identificar quais são as diferenças significativas entre as duas instituições 

comparadas e em que medida essas instituições podem ser efetivamente submetidas ao 

método. Além das distinções formais que separam a ANTT (autarquias em regime 

especial) do TCU (órgão vinculado ao Poder Legislativo), há diferenças mais sutis, porém 

mais relevantes para a o estudo que se apresenta
715

.  
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Diferença proemial entre ambas as instituições é o espectro abstrato de 

competências que pautam a ação do TCU e das agências reguladoras. A função essencial 

do TCU é o controle externo administrativo, que não pode ser confundido com o exercício 

legítimo da função administrativo-regulatória que envolve escolhas cujos resultados são 

altamente incertos, tal como na modelagem do procedimento de licitação do TAV Rio-São 

Paulo. Como já tivemos a oportunidade de expor (supra, item 3.2.1), parece haver um 

completo desconhecimento pelas instituições de controle da necessidade de compreender 

que o agir estatal está, em maior ou menor grau, inserido no ciclo de políticas públicas e 

que a repartição de funções dentro deste ciclo é essencial.  

Remetemos o leitor à Figura 2 (página 186, supra) e repetimos a proposta de que as 

funções de controle deveriam se limitar à avalição posterior sobre as alternativas 

implantadas pelo regulador no caso concreto. Tal como advogamos perniciosa a 

intromissão de vetores característicos do processo político desde a formulação de 

alternativas até a implementação destas, aplicamos a mesma crítica à intromissão ocorrida 

no sentido contrário ao vetor circular das políticas públicas. Afirmar de maneira diversa 

transformaria o controlador em um coautor          j               : “                  

acaba atuando nos projetos de infraestrutura quase como um administrador, participando 

ativamente das decisões                          à              ”
716

. 

Entretanto, sobretudo nos exemplos de sucesso apresentados por CARPENTER, 

envolvendo a forte autonomia dos Correios Americanos e do Departamento Americano de 

Agricultura, como primeira característica comum a ambos, estes entes administrativos 

tinham preferências políticas, interesses e ideologias únicas, que divergiam daquelas 

compartilhadas por políticos ou mesmo pela sociedade civil organizada
717

. Nota-se aqui 

um abismo de distância em relação ao TCU e as agências reguladoras.  

Isto porque enquanto os integrantes do órgão de cúpula das autoridades reguladoras 

são todos indicados pelo Presidente da República, cumpridos requisitos mínimos da lei (v. 

supra, item 3.2.1), para o exercício de um mandato limitado no tempo, resta assegurado – 

pelo menos em tese – o debate dialógico saudável entre posicionamentos e ideologias 

conflitantes, na medida em que, preferencialmente, os mandatos dos dirigentes de agências 
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reguladoras serão não coincidentes, a depender da normatização específica
718

. A lógica 

implícita da pluralidade de ideologias na composição do corpo diretor das agências decorre 

da necessidade de ampliar a legitimidade democrática destas entidades, de impedir a 

cristalização do posicionamento técnico do regulador e, principalmente, de conferir maior 

liberdade à autoridade reguladora para tomar decisões autônomas, não necessariamente 

alinhadas como longa manus do posicionamento político do Governo central. 

A composição do TCU, por sua vez, é mista e mais complexa que o preenchimento 

de vagas em agências reguladoras. De pronto, após o exercício, os ministros do TCU 

detêm vitaliciamente a manutenção do cargo, exceto nas hipóteses legais de perda deste 

(art. 73, §3º, CRFB). Noutro giro, dos nove assentos na corte de contas, seis são reservados 

à nomeação pelo Congresso Nacional (art. 73, §2º, CRFB) e três ao Presidente da 

República, dentre esses, dois devem necessariamente ser funcionários de carreira do TCU.  

Em que pese a salvaguarda do constituinte à formação de um corpo judicante de 

contas formado por funcionários de carreira, o reduzido número percentual (apenas 22%) 

reservado a estes profissionais, não nos parece suficiente ao propósito. De mais a mais, a 

indicação majoritária das vagas pelo Congresso Nacional abre as portas para indicações 

oportunistas ou fisiológicas de intuito bem pouco republicanos. Esse alinhamento 

ideológico entre Congresso Nacional e Tribunal de Contas da União é justamente um dos 

pontos citados por CARPENTER
719

 como pouco propícios ao desenvolvimento de 

autonomia. 

A reputação institucional a qual se refere CARPENTER consiste em entidades 

administrativas cujas ações sejam autoconsistentes, ou seja, consistentes com as próprias 

preferências institucionais daquela instituição e desvinculadas a um ou outro 

posicionamento político ou privado e que, principalmente, podem ser revertidas por outros 

atores institucionais, mas não o são em função do constrangimento institucional que a 

reversão pode causar em função da reputação institucional daquelas
720

.  

Regulator [just like the regulated industry does] can also engage in 

strategic maneuvers and gaming to achieve legitimate and sometimes 

illegitimate outcomes. [...] Regulator often use vague laws, standards, soft 

law, decisional practices, and non-transparent enforcement procedures to 

crate uncertainty and the impression of greater regulatory powers and 

sanctions than exist. [...] The use of press releases, speeches, and interim 
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findings to shame and make public disagreements can be used to make 

the [regulated industry] more compliant.
721

 

 

De outro modo, a autonomia baseada na reputação institucional requer 

principalmente uma deferência por outras instituições em razão dos interesses envolvidos 

na decisão de contrariar (ou não) a decisão paradigma
722

. O caso do TAV Rio-São Paulo, 

estudado no item 2.4, adequa-se muito bem à hipótese acima descrita, ainda que não no 

sentido que cremos mais alinhado com a lógica da heterorregulação estatal da economia.  

A teoria de CARPENTER exemplifica de que forma o TCU goza de autonomia 

enquanto que essa realidade não atinge a ANTT. Isto porque, embora as determinações e 

recomendações do TCU não tenham natureza jurídica mandatória, o acatamento 

espontâneo pela ANTT de todo e qualquer comentário pela corte de contas demonstrou, ao 

revés, sua submissão, ainda que não institucionalizada, ao TCU, na medida em que, 

embora possua ferramentas e instrumentos jurídicos para resguardar o exercício livre de 

suas competências como reguladora da concessão de serviço público de transporte 

ferroviário, há um constrangimento institucional em divergir do posicionamento 

instrumentalizado em acórdão lavrado pelo Tribunal de Contas da União. 

Inconscientemente, discordar dos guardiões da moralidade financeira do Estado, implica 

necessariamente em atacar o patrimônio público, de modo que uma vez manifestado o 

entendimento do TCU, cria-se um ônus reputacional para a agência reguladora questionada 

manter seu posicionamento inicial, tal qual ocorreu com a modelagem do procedimento 

licitatório do Trem de Alta Velocidade brasileiro. 

A escolha do modelo de remuneração do futuro concessionário coube ao TCU e 

não à entidade administrativa institucionalmente competente para realizar escolhas 

intrínsecas ao desenvolvimento e à gestão da execução e da operação de serviços públicos 

de transporte de passageiros. A aplicação da jurisprudência do TCU de forma estática ao 

caso do TAV, determinando a modificação do projeto de financiamento do concessionário 

ao longo da execução do contrato, a nosso ver, manteve-se na minuta final do edital e do 

contrato independentemente dos argumentos técnicos levantados pelas Secob e pela Sefid, 
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mas tão somente pela reputação institucional da corte de contas no contexto político e 

social em que nos inserimos, neste momento. 

A modelagem de complexos projetos de infraestrutura é um objeto contratual 

politicamente muito sensível: seja a concessão mal sucedida do TAV, sejam as concessões 

de porte e de aeroportos
723

. Em diversos casos, para além do objeto de análise do item 2.4 

supra o poder de controle exerceu em alguma medida as competências decisórias que 

caberiam exclusivamente à instituição responsável pela modelagem e condução do 

procedimento licitatório e pela celebração e execução do respectivo contrato de concessão. 

O contrato administrativo como busca primordial desta competência regulatória deixou de 

ser um instrumento para a estabilização do retorno financeiro para se transformar em uma 

matriz de riscos ex ante. A desconfiança institucionalizada perante a atividade 

administrativa incrementa o risco para potenciais concessionários e o controle do TCU, 

como demonstrado no caso entre este e a ANTT, incrementar esse risco quando deveria 

reduzi-lo.  

A reputação institucional foi recentemente utilizada como parâmetro de análise do 

controle do TCU exercido sobre as agências reguladoras
724

, sendo dissecada em quatro 

facetas: reputação de performance, que verifica as entregas da instituição analisada; a 

reputação moral, que enfoca sobre a flexibilidade e a honestidade de suas condutas; a 

reputação procedimental, a examinar aferir o cumprimento de suas normas procedimentais; 

e, por fim, sua reputação técnica, que afere a congruência entre a capacidade técnica 

adquirida e a necessária para superar os problemas que se colocam
725

. Essas quatro 

dimensões da reputação institucional auxiliam na manutenção e no incremento da 

autonomia decisória das agências reguladoras, tanto maior a reputação, maior a autonomia.  

 

We define organizational reputation as a set of beliefs about an 

      z     ’    p                           y                       

embedded in a network of multiple audiences [including elected officials, 
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clientele groups, the media, policy experts, and ordinary citizens ...]. 

Naturally, public administrators confront three primary challenges that are 

fundamental to governance: (1) how to maintain broad-based support for 

an agency and its activities, (2) how to steer a vessel amid hazardous 

shoals (enemies and potentially disaffected supporters), and (3) how to 

project a judicious combination of consistency and flexibility.
 726

 
 

O autor da teoria da autonomia regulatória baseada em reputação institucional, 

utiliza uma analogia para analisar o desenvolvimento da teoria às agências administrativas 

americanas, identificando cada agência como um conjunto de embarcações, a representar 

as diferentes unidades organizacionais internas: não há um movimento uniforme, mas, de 

algum modo, todos os componentes caminham na mesma direção
727

. Quando pensamos 

sobre a autonomia administrativa – ou em nosso caso, autonomia regulatória – a analogia 

da flotilha torna-se ainda mais lógica, porquanto internamente há áreas muito diferentes, 

gozando cada qual de um grau distinto de autonomia
728

. Essa dissonância interna se reflete 

nas quatro dimensões da reputação institucional: muito dificilmente uma agência atingirá 

patamares elevados em todas aquelas quatro, de modo que nossa flotilha deve optar por 

qual será a reputação que merecerá maior atenção da instituição (performance, moral, 

procedimental ou técnica). 

A ideia de reputação institucional tem origem no estudo da reputação de sociedades 

privadas, utilizadas como critérios de proteção da imagem de companhias
729

 de 

mensuração da performance social.
730

 De maneira geral, a reputação corporativa atende à 

uma audiência: seus acionistas. Em contrapartida, as agências reguladoras, aspecto que se 

quer destacar, têm uma pluralidade de audiências que impedem a importação crua destas 

teorias sobre reputação corporativa.
731

 Não raro, agradar uma audiência (o mercado 
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regulado), implica em descontentar outra (o Tribunal de Contas da União), o que leva a 

árdua tarefa do regulador em encontrar um lugar comum, “the middle ground”, na defesa 

de sua reputação institucional.
732

 

Essa hercúlea tarefa de limitar as expectativas e os desejos de uma série de atores 

institucionais envolvidos em um processo regulatório (tradicionalmente o governo, o 

mercado e os consumidores) não pode ter a pretensão de querer agradar qualquer uma 

destas audiências, mas evidenciar as melhores escolhas que podem ser aplicadas naquele 

momento, sob aquele contextos específico, mediante a realização daquilo que FLORIANO 

DE AZEVEDO convencionou denominar mediação-ativa: “      q                           

favorecer não a imposição de pautas regulatórias, mas a busca do consenso e da mediação 

de interesses, sem perder de vista a tutel                                    ”
733

.  

A utilização da reputação institucional como catalisador da autonomia regulatória 

não é consenso na doutrina norte-americana, contudo. PATRICK ROBERTS combate a ideia 

de que a reputação organizacional – utilizada como expressão equivalente à reputação 

institucional – não é necessariamente o fundamento básico para construção da autonomia 

regulatória
734

, argumentando que a profissionalização das funções administrativas, este 

sim, é o caminho para um autonomia das Administração Pública contemporânea, uma vez 

que que independe de contextos políticos, econômicos e sociais muito fluidos.
735

 Defende 

ainda que como a reputação institucional depende fortemente de uma crença sobre as 

capacidades institucionais de uma agência, esse conceito goza de baixo potencial de 

sucesso de modo que algumas agências lutam por autonomia, e apenas algumas a adquirem 

exclusivamente por meio de sua reputação.
736

  

A aplicabilidade da teoria da reputação institucional evidenciou a inversão de 

papéis entre TCU e ANTT: enquanto o controle daquele deveria ser restrito e limitado, esta 

deveria exercer o monopólio das escolhas fundamentais na modelagem econômico-

financeira de projeto de concessão de infraestrutura. Identificar, compreender e cultivar 

uma reputação institucional é tarefa altamente complexa, sendo o resultado de múltiplos 

fatores em dinâmica interação. Como desenvolver ferramentas que melhorem a reputação 
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institucional das agências reguladoras e, consequentemente, resguardar a autonomia 

regulatórias destas entidades? 

A obra do professor CARPENTER explora dois aspectos relevantes para o 

desenvolvimento de uma maior reputação institucional das agências e, na esteira deste 

desenvolvimento, de uma maior autonomia regulatória destas entidades: inovação e 

coalizões
737

. Primeiramente as formas de inovação regulatória como ferramentas de 

propagação da reputação institucional, centrada no desenvolvimento conjunto dos 

contrapontos apresentados pelo professor ROBERTS, crítico da teoria original, a respeito dos 

critérios técnico-profissionais das decisões regulatórias
738

 exploradas por gestores de níveis 

intermediários da agência e, em um segundo momento, o desenvolvimento de coalizões 

político-regulatórias como mecanismos de diálogo institucional. 

A proposta da ANTT, na formulação original do projeto de financiamento da 

concessão do TAV Rio-São Paulo previu uma Taxa Interna de Retorno fixa, modelo que 

não vinha sendo utilizado desde as concessões realizadas em 1990. Nestas, o critério fixo 

(TIR) tinha por escopo proteger o investimento privado mediante potenciais alterações 

drásticas da política ou da economia nacional. Já com a estabilização político-econômica 

dos anos 2000, a substituição da TIR por critérios móveis de repactuação financeira 

tornou-se viável, sendo inclusive, chancelada pelo próprio TCU. Entretanto, a aplicação 

desta jurisprudência do controle de contas ao caso concreto do TAV não considerou a 

inovação experimentada pela ANTT: as peculiaridades do projeto, o relevante o valor 

econômico em jogo e os riscos inerentes à concessão, levaram à sugestão de retorno ao 

modelo TIR a fim de tornar o projeto exequível. 

Não é possível afirmar que caso fosse mantida a proposta original da ANTT o 

contrato teria sido assinado por algum potencial licitante, mas a modelagem econômico 

financeira foi alterada pela ANTT e ao fim e ao cabo o procedimento licitatório foi deserto. 

De modo que a dúvida a respeito do futuro deste projeto, analisada no item 2.4, pode ser 

recolocada: se a ANTT detivesse uma reputação institucional mais forte que o TCU e 
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mantivesse seu projeto original, desenvolvido pela área técnica da ANTT, o procedimento 

licitatório chegaria a sua conclusão?  

Acreditamos que sim, tendo em conta que, segundo CARPENTER, a reputação 

institucional pode se desenvolver positivamente mediante a inovação regulatória, que 

ocorre quando mudanças significativas são propostas por uma agência em função da 

experiência adquirida ao longo dos anos no exercício de função tão específica: mediante a 

identificação dos sucessos e dos fracassos anteriores, o regulador assume uma posição de 

autoridade em relação a determinado assunto, ampliando significativamente sua esfera de 

influência sobre outras instituições
739

. Foi o que ocorreu com o Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos (USDA): 

       ’  [chief forester in USDA] aim was to put the reserves under a 

much tighter regiment than Cannon [former chief forester] and his 

Republican allies would allow, introducing user fees and grazing 

restrictions. [...] By leaning on his friends in professional and scientific 

circles and massively publicizing his bureau`s accomplishments, he had 

convinced       f           ’  p                    z      p         

unique and unparalleled expertise on forest matters. Moreover, Pinchot 

had built himself a coalition.
740

  

 

Essas inovações mediante experiência dependem do poder de influência que os 

reguladores podem exercer sobre outras instituições envolvidas no processo regulatório o 

q    x      f           “     zõ  ” que envolvem organizações da sociedade civil, 

instituições acadêmicas e profissionais, bem como de determinados gestores da entidade 

administrativa que busca autonomia. CARPENTER acredita que a criação desta coalizões é 

melhor desenvolvida pelo gestores intermediários devido a sua durabilidade institucional: 

enquanto os detentores de funções de primeiro escalão variam necessariamente em razão 

das indicações políticas e momentâneas, essa durabilidade única dos gestões intermediários 

é traduzida em um importante ativo político-administrativo: constância
741

. Essa 

estabilidade dos gestores intermediários, do mezzo level, deve ser um instrumento para 
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propagação das inovações e para promoção das conquistas institucionais da agência que 

busca autonomia.  

O desenvolvimento da autonomia regulatória, portanto, está intimamente ligado à 

construção de uma estrutura decisória altamente capaz de desenvolver mecanismos 

inovadores de regulação, capazes de influenciar as demais instituições envolvidas no 

processo regulatório de que aquelas decisões não podem ser contrariadas considerando a 

expertise de longa data do mezzo level na construção de soluções que tem fundamento no 

histórico de sucessos e fracassos da agência a qual pertencem. A autonomia decisória, 

portanto, “emerges not from fiat but from leverage”.
742

 

A reputação institucional per se, conforme alerta PATRICK ROBERTS, não resulta 

necessariamente no assentamento de uma autonomia decisória para a instituição 

administrativa em estudo, mas depende do desenvolvimento de capacidades institucionais 

únicas na busca do pleno atendimento de suas funções regulatórias que, cada vez mais, 

performam complexas tarefas técnicas apenas alcançáveis mediante a criação de uma 

cultura profissional, com seu conhecimento, treinamento e mediante o apoio político e 

acadêmico.
743

  

A identificação e o aperfeiçoamento da reputação institucional das agências 

reguladoras não preenchem, de modo exclusivo, os requisitos para o desenvolvimento de 

uma autonomia decisória, sobretudo considerando que a reputação institucional pode ser 

facilmente abalada por fatores externos e internos, dentre os quais destaca-se a ausência de 

inovação em função da inexistência de um corpo técnico – preferencialmente no mezzo 

level – habilitado ao exercício pleno de suas capacidades institucionais. A seção seguinte 

cuida deste aspecto, procurando esclarecer em que medida o argumento das capacidades 

institucionais soma-se ao da reputação institucional na construção de uma autonomia 

decisória de verdade para as agências reguladoras.  

 

3.4.1.2. Capacidades institucionais 

Como condições para o desenvolvimento de uma autonomia burocrática baseada na 

reputação institucional, além da construção desse atributo discutido na subseção anterior, a 

teoria argumenta que “            ô          m ter a habilidade de agir em função de 
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suas preferências únicas com eficácia, além de inovar”
744

. Como o desenvolvimento de 

capacidades institucionais únicas que tornem as decisões das agências ativo de difícil 

substituição institucional, agregado a uma reputação sólida, pode ser uma ferramenta de 

incremento à autonomia regulatória é o objeto desta subseção. 

O argumento das capacidades institucionais tornou-se corrente no meio jurídico nos 

últimos anos. Apesar disso, fazemos nossas as preocupações demonstradas por 

ARGUELHES E LEAL de que o uso impróprio deste argumento pode torná-lo um recurso 

retórico banal, irrelevante ou absurdo.
745

 Os autores argumentam que a mera comparação 

“                      quais todo debate sobre interpretação e aplicação do direito 

        ” não justifica o uso do argumento das capacidades institucionais, banalizando-o 

haja vista tratar-se apenas de um lembrete de que realidade e prática, não necessariamente, 

serão congruentes.
746

 Por outro lado, o conteúdo das capacidades institucionais pode ser 

esvaziado quando utilizado como um nome moderno para antigos conceitos “     

‘  p           p      ’  ‘  f                 j    á   ’    ‘discricionariedade  é     ”
 747

. 

A ponderação final dos autores reflete a aplicação absurda do argumento das capacidades 

institucionais no direito brasileiro quando se busca, por meio deste argumento, afastar a 

      j        “p      p                                            p á    -

     q           ”
748

.  

O argumento original das capacidades institucionais foi desenvolvido pelos 

professores norte-americanos CASS SUNSTEIN e ADRIAN VERMEULE em paradigmático 

artigo científico publicado da Revista de Direito de Michigan em 2003
749

. Um dos 

objetivos dos autores é demonstrar a pouca relevância que ideais abstratos possuam na 

escolha por métodos interpretativos apropriados para determinadas situações concretas
750

. 

O questionamento que deve nortear o estudo das capacidades institucionais não deve ser 

“    ”                       p            “                           õ             

                     õ                              p                         ?” 
751

 Além 
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disso, essencial uma análise dinâmica dos efeitos que qualquer abordagem possa conduzir 

no mundo concreto.
 752

  

As capacidades institucionais as quais se refere CARPENTER inevitavelmente são 

diferentes daquelas defendidas pela interpretação purista dos autores mencionados acima. 

Não obstante, entendemos que, mais do que o mero desenvolvimento de uma capacidade 

técnica única, albergada pelo vetusto conceito da discricionariedade técnica, o acoplamento 

da teoria da autonomia baseada na reputação institucional ao argumento das capacidades 

institucionais únicas empresta maior vigor à proposta de desenvolvimento de ferramentas 

para o incremento da autonomia regulatória. A incompletude da análise institucional das 

capacidades é reconhecida inclusive pelos próprios autores, na medida em que este método 

“é                    á    p                           p                 q         j      

condição [autos]  f       ”
753

. 

É importante ressalvar que a análise foi originalmente desenvolvida no panorama 

do direito norte-americano cujas decisões judiciais forjam o próprio Direito, e cuja 

comunidade acadêmica, consequentemente, desenvolve diversos trabalhos de qualidade 

sobre mecanismos e métodos de interpretação de normas por juízes. Há que se considerar, 

neste momento de transplante teórico, que ao comparar as capacidades institucionais do 

judiciário frente aquelas do legislativo ou das agências norte-americanas, adaptações 

deverão ser realizadas em nossa leitura sobre capacidades institucionais. A interpretação da 

norma, ou melhor, quem deve interpretar a norma e de que maneira essa escolha 

competencial influi na análise dos resultados esperados é o objeto central da busca de 

SUNSTEIN e VERMEULE. Nossa leitura deve seguir essa lógica competencial, mas não 

necessariamente limitada à discussão original sobre quem tem mais habilidade para 

interpretar melhor a norma, e sim sobre quem tem maiores capacidades institucionais para 

aplicação da norma e para o efetivo exercício da competência legal ou constitucionalmente 

atribuída. Ao fim e ao cabo, as leituras são confluentes, porém sob lentes diversas. Feitas 

essas ressalvas necessárias, podemos analisar propriamente o argumento das capacidades 

institucionais.  

SUNSTEIN e VERMEULE criticam diversos autores de teoria geral do direito
754

 em 

razão da visão romântica desenvolvida por estes sobre a função judicial e em razão da 
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ausência de uma abordagem dinâmica que considere as peculiaridade distintivas de cada 

instituição
755

. O que preceituam os autores é uma virada institucional na análise e na 

interpretação e – em nosso caso, na aplicação – do Direito.
756

 

Para tanto, é preciso enxergar a Constituição como     “  q       institucional” 

que escolhe determinadas instituições para o desempenho de funções específicas na busca 

de uma maior eficiência alocativa na realização das finalidades estatais.
757

 No entanto, tal 

como ocorre na economia, a obtenção uma eficiência alocativa ótima é uma realização 

hipotética e teórica que apenas se atinge em teoremas ou em fórmulas econométricas. Esse 

descolamento da teoria com a realidade é a primeira inquietação a se considerar. 

A dinâmica social exige que as instituições estatais desenvolvam novas habilidades 

ou interajam entre si para a superação de gargalos institucionais que a arquitetura 

institucional original não previu
758

. É preciso construir escadas entre pavimentos 

incomunicáveis, abrir portas e janelas onde antes o ar não circulava para que, assim, exista 

       q                        N              “            õ   p                      

inicial de poder para oferecer leituras transformadoras da alocação inicial supostamente 

expressa no texto constitucional”
759

.  

Umas das ideias centrais na teorização das capacidades institucionais gira em torno 

               “                      ”              economia, o termo preceitua que 

como a eficiência alocativa ideal é inalcançável, a segunda melhor escolha pode, pelo 

menos em princípio, ser uma alternativa legítima para os fins buscados diante das 

peculiaridades do mundo real. A segunda melhor escolha, portanto, assume que a busca 

pela eficiência alocativa ótima é uma visão idealizada da economia como um sistema: 

desequilíbrios em um setor criam, na realidade, a necessidade de regulação para 

compensação destes desequilíbrios.
760

 Teorias interpretativas sem considerações 
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institucionais tendem a não sair do lugar, uma vez que suas conclusões abstratas e ideais 

tendem a ser intransponíveis para o mundo real.
761

  

O método pressupõe, portanto, a comparação entre instituições diferentes diante de 

um conflito positivo de competência. É o caso das determinações e recomendações do 

TCU sobre o Edital de licitação do TAV elaborado pela ANTT. A quem cabe efetivamente 

determinar o modelo de financiamento, remuneração e contratação do projeto de concessão 

de serviço público de transporte ferroviário de passageiros: ao TCU ou à ANTT?  

Há, contudo, que se esclarecer que o propósito de análise entre instituições tem 

     p                   “                 ô    ”            j           p           

medida que tensões interinstitucionais existem e apenas podem ser superadas mediante a 

“                           q         ”.
762

 Embora o poder extroverso seja prerrogativa 

exclusiva do Estado, a separação de funções
763

 entre diferentes          õ   “  põ         

inafastáveis de negociação e, por isso, existe a necessidade de cooperação permanente 

entre as esferas para a condução do governo”
764

. 

SUNSTEIN e VERMEULE propõem três questionamentos relevantes que a análise das 

capacidades institucionais deve considerar: (i) interpretações formalistas que produzam 

erros podem ser corrigidas por outra instituição e a que custo?; (ii) interpretações não 

formalistas aumentam os custos de implantação da decisão para o sistema como um todo?; 

(iii) interpretações, sejam formalistas ou criativas, produzem erros e injustiças?
765

 Na 

concepção dos autores, decisões formalistas são o resultado de interpretações superficiais 

da norma, próximas à literalidade do texto
766

. Essas decisões costumam ser rechaçadas por 

especialistas que a                “         ”  “   â    ”    “f         ” 
767

 

Para além da segmentação doutrinária entre formalistas e antiformalistas, questões 

sobre os custos de implementação e sobre os efeitos sistêmicos de determinada decisão são 

essenciais para a identificação das capacidades institucionais, evidenciando os erros e as 
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injustiças que provavelmente a primeira melhor opção, idealizada e irreal, acarretaria 

quando aplicada em um mundo de juízes e reguladores de carne e osso.
768

 Essa falibilidade 

das soluções institucionais first best é identificada como um pressuposto epistêmico para 

utilização do argumento das capacidades institucionais. 

Por outro lado, instituições de diferentes espectros dentro do Estado, como, por 

nosso exemplo, as cortes de contas e as agências reguladoras, são concebidas com 

capacidades institucionais específicas não apenas em razão da alocação diversa de 

competências imposta pela ordenamento jurídico nacional (art. 70 e art. 174, ambos da 

CRFB), mas porque têm missões de serviço público distintas uma das outras, contando 

com instrumentos normativos e administrativos exclusivos para atingir suas finalidades 

constitucionais.
769

 Essa variabilidade de instrumentos disponíveis para as entidades 

envolvidas em potencial tensão interinstitucional impede conclusões absolutas, já que o 

argumento das capacidades institucionais pressupõe a análise dos efeitos dinâmicos das 

opções em jogo.
770

 São justamente os efeitos dinâmicos que abrem o pressuposto 

metodológico básico das capacidades institucionais: uma abordagem consequencialista de 

raciocínio que tem como vetor de análise dinâmica dos efeitos da segunda melhor 

escolha.
771

  

Expostas as premissas epistêmicas e metodológicas das capacidades 

institucionais
772

, entendemos possível utilizar a teoria como complemento à reputação 

institucional de CARPENTER na busca por uma autonomia decisória reforçada. Precisamos, 

antecipadamente, evidenciar se a mera comparação entre um modelo ideal de autonomia 

regulatória em contraste com um modelo imperfeito e real de controle, torna o argumento 

das capacidades institucionais banal. Ou ainda, se a menção às capacidades únicas das 

agências                                           á    p    “                   

              ”; e se a discussão envolvendo competência de controle de duvidosa 

constitucionalidade do TCU torna a aplicação absurda. 
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Podemos afastar a banalidade, porque não se trata de uma mera comparação entre 

um estado ideal (ótimo) e o estado real das coisas (imperfeito). A análise das capacidades 

institucionais, por exemplo, entre cortes de contas e agências reguladoras, pressupõe uma 

real incerteza sobre os resultados da análise dado que é da própria natureza da fase interna 

das licitações de infraestrutura um contexto de forte incerteza em razão de sua alta 

complexidade. O que se busca evitar é a mera substituição da incerteza do regulador pela 

incerteza dos controladores.
773

 Identificar qual instituição possui mais habilidades na 

análise dos efeitos dinâmicos das opções possíveis, parece-nos essencial. 

Por outro lado, o uso da teoria de SUNSTEIN e VERMEULE parece relevante na 

medida em que se acopla à proposta de autonomia baseada em reputação institucional
774

 e 

destoa da noção mais pacífica a respeito dos limites da discricionariedade técnica (v. infra 

item 3.4.2), porque com essa não se confunde
775

. Também não se vislumbram absurdos 

jurídicos nessa empreitada acadêmica, que não propõe violações ao ordenamento jurídico 

em prol de uma solução mágica.  

Certamente o esquema de justificação sintetizado na fórmula 

“  p                       ” p                           p    q      

métodos considerados tradicionais entre juristas para a solução de 

disputas interinstitucionais – que se desenvolvem sob disputas 

conceituais, construções teóricas, idealizações e a percepção estática das 

questões que conduzem às tensões entre instituições – possam incorporar 

mecanismos reflexivos sobre as condições reais de implementação de 

suas propostas.
776

 

 

A análise concreta realizada no item 2.4 contribuiu empiricamente para análise das 

capacidades institucionais reais em comparação. Hipoteticamente, excluindo todas as 

demais escolhas regulatórias feitas pela ANTT quando da elaboração do Edital de licitação 

do TAV Rio-São Paulo, adotaremos como ponto de controle o modelo de financiamento do 

concessionário proposto pela ANTT e pelo TCU.  

Como pressuposto epistêmico, há uma dúvida real entre a qualidade das opções 

institucionais disponíveis, porque qualquer modelo de financiamento do concessionário 
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adotado por qualquer das instituições, desde que não proscrito pela legislação específica de 

licitações e contratos, pode ser admitido, seja o modelo que fixa uma Taxa Interna de 

Retorno, seja o modelo que aplica critérios móveis de repactuação econômico financeira. 

Ambas as decisões – ressalte-se – eminentemente regulatórias tomadas pela ANTT e pelo 

TCU partiram de estudos técnicos que levaram em consideração as informações que lhe 

eram disponíveis à época. 

Retomando os questionamentos relevantes feitos por SUNSTEIN E VERMEULE na 

comparação entre instituições, inicialmente devemos nos questionar, caso o procedimento 

licitatório tentado pela ANTT não sofresse as reprimendas do TCU (assumindo-se em uma 

posição mais formalista) tivesse algum vício, se este poderia ser sanado ou corrigido por 

outra instituição e, se sim, a que preço? A resposta ao primeiro questionamento 

relevante
777

 é de difícil elaboração objetiva porque como o modelo de negócios 

originalmente proposto foi substituído, dificilmente podemos afirmar categoricamente que 

haveria potenciais licitantes caso fosse ofertado modelo de contratação diverso. Entretanto, 

é válido destacar que o modelo forjado pelas recomendações e determinações do TCU foi 

deserto, ou seja, não houve nenhum interessado nos termos da proposta.
778

  

Por outro lado, a literatura especializada recomenda
779

, independentemente da 

metodologia financeira aplicada, uma taxa de desconto média de 10,5%. O projeto 

originalmente apresentado em 2009 pela ANTT previa uma TIR de 8%, ao passo que o 

modelo após as recomendações do TCU previu uma taxa de desconto de 6,32% em média. 

Ambos os modelos não atenderam às expectativas do mercado, embora exista uma maior 

proximidade entre a TIR apresentada pela ANTT e o range estipulado pela literatura
780

. 

Pode-se inferir, portanto, que caso o projeto do TAV brasileiro tivesse seguido sem as 

alterações propostas pelo TCU, haveria maior probabilidade de êxito no procedimento 

licitatório – exclusivamente considerando o modelo de financiamento do investimento 

como único aspecto decisivo para a aderência ao certame por potenciais interessados. 
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Sem adentrar na análise sobre outra tentativa de dar vida ao TAV brasileiro, entre 

2011 e 2012 houve nova tentativa pela ANTT de licitar o projeto, porém com outra 

modelagem, particionando o objeto anterior em três e impondo novos mecanismos de 

financiamento. Novamente, o TCU exerceu sua função de controle prévio, no bojo do 

Acórdão  3.349/2012, com o mesmo afinco anterior e recomendando mais uma vez que a 

autoridade reguladora substituísse o mecanismos de financiamento originalmente previsto 

no projeto. Resultado: a licitação não foi concluída, sendo suspensa sine die.
781-782

 O 

segundo questionamento relevante
783

 parece ter uma resposta afirmativa, contudo.
 

A análise sobre o custo decorrente do outcome real não demanda muito esforço 

dado que a ANTT, após as sucessivas incursões do TCU e após o procedimento licitatório 

ser declarado como deserto, arcou com todos os custos de elaboração do EVTE – Estudos 

de Viabilidade Técnico-Econômica
784

. Além disso, a mão de obra dos servidores revertida 

para atendimento incessante às determinações e às recomendações do TCU soma-se aos 

custos absorvidos pela ANTT. O malogro da licitação impediu inclusive que o dinheiro 

público tivesse algum retorno ou que suas expensas fossem recompensadas pelos pretensos 

benefícios sociais e econômicos que o empreendimento traria à população. Nada disso 

ocorreu. De modo que o terceiro questionamento relevante
785

 também merece uma 

resposta afirmativa. 

Nesse sentido, há uma conclusão provável: a intervenção do TCU no procedimento 

licitatório não parece ter sido a melhor escolha institucional de ação para o caso do TAV 

brasileiro. O caso descrito no item 2.4 teve a licitação declarada deserta, a segunda 

tentativa não obteve êxito, sendo altamente provável que a modelagem econômico 

financeira do projeto tenha contribuído negativamente para a atratividade de investidores 

para esse empreendimento de grande vulto. 

A primeira melhor opção, impedir quaisquer irregularidades, custe o que custar, 

antes mesmo que o projeto se concretizasse mediante o controle prévio das licitações pelo 

TCU trouxe mais prejuízos que benefícios: o projeto morreu. Outra opção, observar o 
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desenvolvimento autônomo do projeto sob condução da autoridade reguladora responsável 

e eventualmente controlar possíveis desvios apenas após concretizados, pode sofrer do 

mesmo mal que envolve as investigações sobre as obras de construção do Parque Olímpico 

no Rio de Janeiro
786

. A segunda melhor opção leva em consideração as habilidades de 

cada umas das instituições envolvidas: elementos intrínsecos à modelagem da contratação 

deverão ficar ao exclusivo encargo da autoridade reguladoras (neste ponto, critérios de 

remuneração do concessionário seriam infensas ao controle externo), ao passo que 

verificações prévias ou concomitantes de valores praticados – com vistas a evitar desvios 

de probidade – poderiam ser realizadas pelo órgão de controle externo.  

Os efeitos dinâmicos dessa relação interinstitucional seriam potencialmente menos 

danosos que a avocação de competências regulatória da ANTT promovida indiscriminada 

e reiteradamente pelo TCU no caso estudado. Além disso, o insucesso da empreitada de 

implantação do TAV, além de reduzir a autonomia decisória da ANTT, porque subjugada 

pela necessária chancela permissiva do controle, contribui significativamente para redução 

da reputação institucional desta agência reguladora. No lugar de responder às melhores 

práticas que deveriam pautar o procedimento de elaboração do procedimento de licitação 

de projeto desta monta, sói pressionada a atender os desígnios da instituição que goza de 

maior reputação institucional, no caso o TCU. 

A liberdade criativa do regulador, tolhida pelo controle mal colocado, abala outro 

ponto destacado por CARPENTER como essencial ao desenvolvimento de uma autonomia 

decisória: o poder de inovação dos reguladores do mezzo level.
787

 Essa vantagem 

comparativa entre reguladores e controladores não pode ser ignorada: a principal 

característica que distingue os reguladores mezzo level do gestores que suportam o peso 

político de suas nomeações é justamente a autonomia criativa que lhes permite pensar 

modelos de regulação inovadores, encontrando um “meio-termo de ouro”
788

. Nesse mesmo 

sentido, posicionam-se SUNSTEIN e VERMEULE: 

We urge here that attention to institutional considerations can show why 

agencies might be given the authority to abandon textualism even if 

courts should be denied that authority. Two points are relevant here. First, 
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agencies are likely to be in a better position to decide whether departures 

from the text actually make sense. This is so mostly because agencies 

have a superior degree of technical competence; but it is not irrelevant 

that agencies are subject to a degree of democratic supervision. Second, 

agencies are likely to be in a better position to know whether departures 

from the text will seriously diminish predictability or otherwise unsettle 

the statutory scheme. If agencies are not concerned about the risk of 

unsettlement, there is some reason to think that the risk is low. Our 

suggestion is that because of these points, the case for formalistic 

interpretation from judges might well be stronger than the case for 

formalistic interpretation by agencies. 

 

A possibilidade de inovação regulatória como alavanca à autonomia decisória é o 

ponto de contato com a subseção seguinte, que discorre sobre ferramentas para uma 

autonomia técnica. A interseção entre as teorias de CARPENTER, SUNSTEIN e VERMEULE 

corrobora nossa premissa inicial de que não há uma solução mestra que deslinde todos os 

problemas relacionados à autonomia das agências reguladoras: um constante esforço 

intelectual e prático é essencial para a compreensão e resolução dos problemas inerentes à 

autonomia regulatória, que não pode ser ilimitada, sob pena de ferir outros valores do 

Estado. 

Não é possível, dentro de um Estado de Direito, afastar os controles que limitam o 

exercício do poder extroverso estatal, ainda que apenas de parcela deste. O controle 

exercido pelo Tribunal de Contas da União é, portanto, fundamental para a solidez das 

instituições democráticas e para o cumprimento fiel do desenho constitucional delineado 

em 1988. Não se questiona isto. No entanto, a nobre função de controle não pode ser 

utilizada como convite à intromissão em matérias que, institucionalmente, não lhe 

competem e somente o fazem em função de sua reputação institucional. A técnica da 

“negação da teoria na pr tica” comentada comicamente por ARTHUR SCHOPENHAUER não 

será aceita aqui para argumentar que, em teoria, uma postura contida do TCU funcionaria, 

mas que, na prática, para coibir abusos, seu ativismo controlador seria justificável
789

. 

O modelo de regulação por agências pode não ser perfeito, e merece as críticas que 

são decorrência natural do jogo administrativo. O que se busca é encontrar o limite entre a 

competência de controle e a competência de regulação. As capacidades institucionais e os 

potenciais efeitos dinâmicos de uma determinada escolha contribuem, conforme acima 

                                                 
789

 “     p        verdade em teoria; mas na prática é falto. Com este sofisma, aceitam-se os fundamentos 

mas negam-se a consequência; em contradição com a regra: a ratione ad rationatum vale consequential (“   
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demonstrado, para forjar uma autonomia decisória das agências reguladoras. O exemplo 

entre TCU e ANTT foi o exemplo utilizado neste trabalho para as demonstrações, porém, o 

argumento da reputação institucional acoplado ao das capacidades institucionais atende à 

sobreposição de competências entre ANP e CNPE ou mesmo entre a ANVISA e o 

Congresso Nacional. Caminhando para essa compreensão a respeito da importância da 

autonomia regulatória, analisaremos na seção seguinte como a deferência técnico-

administrativa que vem sendo aplicada pelo STJ pode contribuir para o desenvolvimento 

de uma autonomia técnica ainda mais sólida. 

 

3.4.2. Ferramentas para uma autonomia técnica 

Há uma breve mudança no viés da análise das ferramentas para promoção da 

autonomia técnica em comparação as outras subseções concluídas acima. Isto se justifica 

em função da trajetória seguida pelos os casos escolhidos, que servem para realçar o 

contraste das relações interinstitucionais entre o Poder Judiciário e as agências reguladoras. 

O estudo monográfico sobre este tema específico, desenvolvido pelos professores TÉRCIO 

SAMPAIO e JULIANO MARANHÃO, demonstra empiricamente algumas das observações que 

desejamos expor: a primeira, de que há diferentes nuances de deferência judicial às 

decisões de agências reguladoras em função do grau de jurisdição; e a segunda, de que o 

nível de deferência atual do judiciário é mais elevado do que se poderia imaginar, ainda 

que com as incertezas da conclusão anterior. Além destas, o objeto da subseção é dissecar 

o esgarçado conceito de discricionariedade técnica, cotejando-o em ambas linhas de 

raciocínio a fim de extrair uma ferramenta para incremento da autonomia técnica das 

agências reguladoras, para uma doutrina Chevron à brasileira
790

. 

Nos itens 2.5.2, 2.5.3 e 2.5.4 apresentamos três casos distintos envolvendo a 

regulação exercida pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL e o controle 

judicial de determinados atos regulatórios: no primeiro, o objeto do controle foi a tarifa 

regulada pela ANATEL; no segundo, a resolução normativa ANATEL que permitia a 

imposição de validade aos créditos de linha pré-paga; e, por fim, a mediação realizada pela 

ANATEL na resolução de conflitos entre agentes econômicos. Há, na seleção acima, o 

intuito de evidenciar atos típicos das três funções montesquianas do Estado, 
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 Embora façamos referência à paradigmática decisão da Suprema Corte Norte-americana que definiu os 

limites do controle judicial sobre os atos regulatórios naquele país, não há a pretensão de utilizar qualquer 

dos parâmetro lá existentes, uma vez que o contexto sócio jurídico é extremamente diferente da realidade 

brasileira, de modo que o transplante teórico restrito nos parece pouco palatável. A remissão aqui é apenas à 

ideia, e não o conceito jurídico que ela encerra. 
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respectivamente, o executivo, o legislativo e o judiciário. Assim, a análise tem a pretensão 

de verificar a aplicabilidade das considerações ao maior número de casos possíveis.  

A primeira percepção, verificada por outros pesquisadores
791

, é que os juízes de 

primeiro grau tendem a conceder provimentos jurisdicionais que vão de encontro ao 

posicionamento original concretizado pela agência reguladora, ainda que a decisão 

conferida in limine não se confirme, quando superados todos os recursos e apreciada pelos 

tribunais superiores. O que se cria é um convite aos agentes regulados para questionar as 

decisões regulatórias, no caso, da ANATEL, no Judiciário como um subterfúgio para 

manipulação de prazos ou mesmo para a modulação de decisões (des)favoráveis no tempo. 

 

3.4.2.1. Ainda a reputação institucional 

Em alguma medida, aplicam-se também aos estudos de caso envolvendo a 

ANATEL as considerações já apresentadas acima a respeito da importância da reputação 

de determinada instituição e de que forma o grau de reputação institucional pode servir 

como alavanca à inovação regulatória e, consequentemente, à autonomia decisória de entes 

reguladores. Remetemos o leitor à subseção antecedente para análise mais extensa sobre 

esse assunto, dado que o viés nesta subseção é identificar mecanismos de blindagem à 

autonomia técnica das agências reguladoras. Entretanto, como o aporte teórico das teorias 

de CARPENTER, SUNSTEIN e VERMEULE têm origem no contraste entre o Poder Judiciário e 

as agencies norte-americanas, alguns retoques de destaque, especialmente sobre 

comentários ao leading case Chevron v. NRDC (v. supra item 2.5.1), seguem abaixo. 

Analisando a paradigmática decisão Chevron, os autores afirmam que há dois 

modos de a enxergar: pelas lentes da interpretação constitucional clássica, considerando a 

separação dos poderes como parâmetro inicial de argumentação; ou pelas lentes de uma 

análise institucional, considerando que o conhecimento técnico especializado e a 

autonomia política das agências as colocam em uma melhor posição institucional para 

tomar determinadas decisões.
792

 O primeiro viés de interpretação, embora possível, 

também já foi por nós criticado nos itens 3.2 e 3.3 que discorrem, respectivamente, sobre 

as autonomias política e jurídica das agências reguladoras. Por outro lado, o segundo viés 

foi debatido na subseção anterior.   
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No entanto, confirmam SUNSTEIN e VERMEULE, há problemas oriundos da 

aplicação desvinculadas de preocupações institucionais do Chevron Two-step-test: uma 

decisão não formalista tomada por um juiz generalista encerra um potencial de erro muito 

maior que uma interpretação não formalista pelo regulador; ao mesmo tempo, uma decisão 

formalista do regulador por não refletir a realidade do mercado regulado, motivo pelo qual 

é a liberdade criativa do regulador que torna suas decisões mais adequadas. São justamente 

essas comparações institucionais que pautam a aplicabilidade da hard look review ou do 

teste em dois passos Chevron. Em ambas a lógica da qualificação técnica vem à superfície 

da discussão: seja como critério de contenção judicial, seja como critério da 

permissibilidade da interpretação inovadora conferida pelas agências. 

 

We have indicated some enthusiasm for the emerging view that 

administrative agencies ought to be allowed a degree of flexibility in their 

own interpretation, that goes far beyond that of courts. Agencies are in a 

better position to know whether a particular result, apparently compelled 

by text, really is senseless. They also are in a better position to know 

whether a departure from text will unsettle the regulatory scheme in a 

damaging way. If agencies ought not to be given this interpretative 

flexibility, it  is also for institutional reasons – as, for example, in the 

claim that agencies are subject to influence of powerful private groups, or 

in the suggestion that Congress will provide sufficiently prompt 

corrections of regulatory decisions that, while faithful to statutory text, 

produce significant harm.
793

 

 
 

3.4.2.2. Deferência técnico-administrativa às decisões regulatórias 

A segunda percepção compartilhada por nós é que o resultado do controle judicial 

das agências reguladoras é menos intrusivo do que possa parecer, haja vista a deferência do 

STJ às decisões proferidas pelas ANATEL nos três casos estudados no item 2.5. Ao longo 

da análise destes casos, buscamos identificar critérios de aplicabilidade da deferência 

técnico-administrativa pelos tribunais superiores, consolidando um método aplicável 

abstratamente para o controle judicial de decisões regulatórias. Em síntese, verificamos 

que (i) ab initio torna-se necessário verificar se a dúvida repousa sobre uma questão 

realmente discricionária ou se se está diante de uma hipóteses de discricionariedade 

reduzida a zero, inexistente, portanto, qualquer outra opção de escolha; (ii) havendo 

margem de manobra conferida pelo ordenamento jurídico setorial para o regulador, o 

controle deve verificar se os motivos ou, preferencialmente, a motivação do ato regulatório 

são congruentes como o ato regulatório concretamente analisado; e, por fim, (iii) 
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entendemos razoável e necessário que a decisão acompanhe a lógica recente das decisões 

regulatórias tomadas por aquela agência reguladora, tendo em consideração a 

“j    prudência regulató   ” que deve pautar a o controle judicial dos atos regulatórios. 

 

3.4.2.2.1. Discricionariedade regulatória 

Identificada essencialmente como uma técnica jurídica de integralização pelo 

Executivo da norma editada pelo Legislativo, a discricionariedade administrativa goza de 

especial importância no Direito Administrativo, sendo para alguns autores, integrante do 

próprio conceito da disciplina.
794

 O conceito de discricionariedade evoluiu de um poder
795

 

para a compreensão de que se trata de uma técnica legislativa a conferir maior liberdade de 

escolha ao administrador no intuito de facilitar-lhe o cumprimento de seus objetivos 

institucionais
796

. Consolida-se a discricionariedade administrativa na literatura jurídica 

como um processo de escolha conferido pela Lei à Administração Pública para optar sobre 

a melhor solução diante do caso concreto, dentro de um leque de possibilidades, todas elas 

válidas perante o Direito.
797

 

 Em vista disso, a discricionariedade assume uma função essencial para o exercício 

da atividade administrativa: é o espaço de livre apreciação
798

 concedido à Administração 

Pública quando sua atuação não está predeterminada pelo legislador, devendo ser 

regulamentada pela própria Administração dentro de parâmetros jurídicos estabelecidos 

pelo ordenamento como possíveis
799

. Logo, esta se exerce mediante uma escolha
800
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adotada pelo administrador, a qual se compõe do binômio juízo-valoração
801

, incidente 

sobre os fatos que se apresentam no caso concreto. Todavia, embora lhe confira uma 

independência
802

 em relação aos outros poderes do Estado, o exercício da 

discricionariedade não significa uma independência em relação à Legalidade
803

. 

Tendo em conta que o objetivo desta seção reside em analisar ferramentas para o 

fortalecimento da autonomia técnica das agências reguladoras, essencial destacar a 

estrutura lógico-normativa da discricionariedade ou, doutro modo, a localização da 

discricionariedade. CELSO ANTÔNIO informa que a discricionariedade pode recair sobre a 

hipótese de incidência da norma, sobre suas finalidades ou sobre o próprio mandamento 

normativo.
804

 Por outro, lado, em obra temática, DI PIETRO analisa detidamente que a 

discricionariedade pode recair sobre qualquer elemento dos atos administrativos, com 

variações de intensidade, porém indistintamente sobre todos
805

, inclusive nas etapas de 

formação do ato administrativo. Expõe a professora paulista que, mesmo antes de iniciada 

                        “                             á   ”, o administrador realiza uma 

análise de sua própria competência, dos valores jurídicos a serem protegidos e das soluções 

possíveis para atingimento deste mister.
806

 

Por se tratar de técnica legística de efeitos semelhantes, discricionariedade e 

conceitos jurídicos indeterminados caminham doutrinariamente lado a lado, aproximando-

se ou afastando-se a depender do contexto jus-político em que se inserem. Desta feita, a 

discricionariedade administrativa tem um histórico evolutivo que se confunde com a 

própria afirmação doutrinária dos conceitos jurídicos indeterminados, como aponta o 

jurista alemão MARTIN BULLINGER em propedêutico artigo sobre o assunto
807

. Na análise 
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do autor, inicialmente, a lei renunciava à previsão pormenorizada da atuação 

administrativa, de modo que o legislador reservava à Administração o preenchimento das 

lacunas, segundo padrões retirados de sua própria experiência ou de sua valoração 

subjetiva dos fatos, diante da situação concreta em análise
808

.  

De maneira geral, a discricionariedade não é um traço exclusivo ou essencial do 

Direito Administrativo, mas um método de provimento do bem comum, dentro de uma 

ordenação jurídica
809

. Assim, a lei constitui apenas um impulso inicial para que a 

Administração opere esse processo de concretização das finalidades públicas; a lei, 

portanto, pode ser compreendida com um filtro intermédio entre o mero arbítrio e a 

completa vinculação ao Direito
810

. A discricionariedade, portanto, é encontrada em todas 

as funções estatais tradicionais, embora com contornos deveras diversos, o exercício livre 

de escolhas possíveis perante o Direito é o ponto comum entre a discricionariedade 

administrativa, normativa e jurisdicional, mediante seus respectivos atos típicos de 

produção jurídica.
811-812

 Seja qual for a manifestação jurídica criativa do Estado (ato 

administrativos, leis ou sentenças) a evolução do regramento jurídico da vida social 

acompanhou necessariamente o desenvolvimento tecnológico da humanidade, tornando 

deveras difícil para o Estado, por meio de seu órgão precípuo de produção legislativa, 

prever todas os detalhes de matérias tão diversas, de fomento cultural à disciplina, por 

exemplo, das telecomunicações. 

Este poder para uma concretização normativa era o reconhecimento em favor da 

Administração de um campo livre – ou parcialmente livre – de decisão, excluído do 

controle dos tribunais administrativos
813

. Por outro lado, os conceitos discricionários foram 

fortemente criticados pela doutrina germânica do fim do século XIX e início do século XX, 

exatamente em razão da inexistência de um controle sobre a forma como a qual se 

realizava o preenchimento de seu conteúdo material.
814

 A margem de livre apreciação pela 
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administração foi denunciada por longo tempo como um cavalo de Tróia dentro do Estado 

de Direito
815

. Esse processo de escolha da melhor solução para o caso concreto levando em 

conta os efeitos prospectivos dessa determinada opção pode ser desempenhada mediante o 

preenchimento de conceitos jurídicos indeterminados, mediante escolhas inseridas na 

discricionariedade técnica ou ainda por meio do preenchimento técnico concreto de 

conceitos abertos. 

Enquanto a discricionariedade administrativa comporta o exercício de um método 

de escolha pública sobre os meios materiais de se atingir os fins prescritos na norma, 

determinar a significação de um conceito jurídico indeterminado pode ser compreendido 

como o exercício de uma escolha interpretativa  “É                            p    

confusão entre discricionariedade administr             p                  ”
816

.  

A opção do legislador é essencial para que se diferencie a interpretação de 

conceitos jurídicos indeterminados e o efetivo exercício da discricionariedade 

administrativa: esta é a atribuição de dever-poder de realizar a escolha, ao passo que aquela 

corresponde ao exercício de reestruturar a vontade normativa estranha e alheia ao aplicador 

concreto da norma
817

. A discussão sobre a diferença da atuação administrativa frente à 

discricionariedade e frente ao preenchimento de conceitos jurídicos indeterminados é 

delineada por MARRARA  p    q    “  exame do significado do texto normativo 

(interpretação) precede o momento de escolha das medidas (discricionariedade) previstas 

                         p             p        ”
 818

.
 
 

Também a rejeitar a ideia de que a discricionariedade administrativa pode estar 

contida no ato de significação de conceitos jurídicos indeterminados, CELSO ANTÔNIO 

informa que o ponto de diferenciação está na natureza do tratamento dado pelo 

Administrador à norma: a eleição de uma significação possível a um conceito jurídico 

indeterminado implica em uma atividade cognitiva, a admitir apenas e tão somente uma 

solução válida; ao passo que a margem de livre apreciação quanto as possibilidade para 

prática de certo ato da administração, implica em uma atividade volitiva, admitindo-se 

                                                                                                                                                    
que ambos conferiam um espaço de livre apreciação (Beurteilungsspielraum) para a Administração sob a 

denominação de conceitos discricionários (Esmessensbegriffe). Cf. BULLINGER, Martin. A 

discricionariedade da administração pública. in Revista de Ciência Política. n.30. v.2 abr-jun de 1987. p.4-7. 
815

 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo I. 

13.ed. Madrid: Civitas – Thomson Reuters, 2006. p.461. 
816

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 24.699. Relator 

Ministro Eros Grau. DJ 30.11.2004, p.230. 
817

 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p.144. 
818

 MARRARA, Thiago. A boa fé do administrado e do administrador como fato limitativo da 

discricionariedade administrativa. in RDA – Revista de Direito Administrativo. v. 259, jan-abr de 2012. 

p.219. 



259 

diversas soluções, todas elas válidas pelo direito
819

. Por exemplo, como bem conceitua o 

eminente professor espanhol GARCÍA DE ENTERRÍA 

Ou se dá, ou não se dá o conceito; ou existe boa fé, ou não a existe; ou o 

preço é justo, ou não o é; ou se agiu com falta de probidade ou se agiu 

com probidade. Tertium non datur. Esse é o essencial do conceito jurídico 

indeterminado: a indeterminação do enunciado não se traduz em 

indeterminação na aplicação.
820

 

 

A segmentação das válvulas de amoldamento em análise como resultantes de um 

processo cognitivo com resultado unidimensional ou de um processo volitivo de resultados 

incertos tem impactos diretos no limite do controle destas pelo Poder Judiciário. Enquanto 

o processo subjetivo de cognição de elementos de fato, estranhos e externos à norma 

jurídica em abstrato constituiria local interditado aos juízes, sob pena de violar a separação 

dos poderes e adentrar no propalado mérito administrativo, o processo volitivo de 

compreender o sentido da norma pelo administrador, por atuar como instância primária de 

análise e interpretação da norma posta pelo legislador, poderia ser mais fortemente 

controlado pelo juiz na medida em que dizer o direito (interpretar as normas do 

ordenamento) é função precípua daquele poder estatal
821

. 

Por outro lado, ANDREAS KRELL em obra monográfica, informa que a 

interpretação/aplicação de conceitos abertos em função dos fatos concretos não pode ser 

sempre considerada uma atividade cognitiva como defendido acima. Em verdade, o 

momento de análise que resulta na interpretação jurídica da norma e o momento de escolha 

     p õ      p       z     p                  p            “                          

        p      ” 
 822

  

Exatamente por este motivo, é preciso diferenciar momentos em que há 

discricionariedade e momentos em que existe apenas uma solução juridicamente aceitável 

quando os fatos concretos eliminam outras soluções potencialmente possíveis. A redução 

da discricionariedade a zero elimina a possibilidade de exercício do processo de escolha 

pela Administração, pelas Agências Reguladoras e pelo também próprio Poder Judiciário, 

restringindo-se o espectro de controle. Essa tênue separação entre as esferas sob o controle 
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judiciário e sob o controle exclusivamente administrativo colidiram-se frontalmente na 

medida que, entre nós, cresceu o ativismo judicial.  

A ideia de ativismo judicial está associada a uma participação mais ampla 

e intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, 

com maior interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes. A 

postura atividade se manifesta por meio de diferentes condutas, que 

incluem [dentre outras] a imposição de condutas ou de abstenções ao 

Poder Público, notadamente em matéria de políticas públicas.
823

 

 

Esse ativismo judicial foi observado em duas das três decisões de primeira instância 

dos casos analisados no item 2.5.: (i) no primeiro, cuja decisão de primeiro grau impôs ao 

poder público a reformulação do sistema de telefonia brasileiro em razão da 

incompatibilidade entre o conceito técnico de área local e o conceito territorial de 

município; (ii) no segundo, em que liminar foi deferida para readequação tarifária ao 

arrepio das considerações técnicas da ANATEL. Em ambos os casos, ao substituírem-se no 

exercício da discricionariedade regulatória da ANATEL, o juiz generalista desconsiderou 

os efeitos sistêmicos de sua decisão, uma vez que um problema local em Marialva-PR não 

pode ser o paradigma para alterar todo o sistema de telefonia fixa do país ou ainda, que a 

utilização de tarifa específica (VU-M) para determinada agente econômico não exercesse 

pressões para aplicação isonômica aos demais agentes econômicos interessados.  

O primeiro passo para a construção de uma deferência técnico-administrativa à 

brasileira é evidenciar a existência e a localização da discricionariedade na potencial 

decisão regulatória sob o controle judicial. Havendo margem de discricionariedade a ser 

concretamente exercida pela agência reguladora, como no caso do conceito jurídico 

indetermina   “á         ” criado por Resolução da ANATEL o judiciário deve ser 

deferente a essa escolha, na medida em que possui menos informações disponíveis para 

aquilatar os efeitos dinâmicos de sua decisão
824

. 

Vale ainda indicar que, para além de uma interpretação sobre conceitos jurídicos 

indeterminados, a opção da ANATEL em delimitar áreas locais por meio de critérios 

técnico-econômicos, e não político-geográficos, não enseja por si só, uma violação aos 

standards de deslegalização oriunda da Lei Geral de Telecomunicações que ensejaram o 
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questionamento judicial da medida, de modo que com ainda mais razão se justifica a 

proposta de autocontenção do juiz generalista
825

. 

De mais a mais, não havia, na hipótese concreta, a configuração de uma zona de 

certeza positiva que, em verdade configurasse a hipótese eventual de a discricionariedade 

do regulador tivesse sido reduzida a zero. O      é                    f           “á     

      ”           , em nosso entender, verdadeiro exercício autônomo da função 

regulatória, ponderando os interesses envolvidos e a relação custo-benefício entre as 

soluções possíveis dentro de uma moldura normativa. 

O mesmo raciocínio pode ser replicado aos demais casos em que houve uma 

deferência desde o juízo singular (no caso envolvendo a validade dos créditos de celular 

pré-pago) ou na hipótese em que a deferência judicial apenas ocorreu em julgamento 

realizado pelo STJ (no caso envolvendo a mediação de reajuste do VU-M). 

A norma regulatória que optou por criar uma limitação temporal ao uso de crédito 

de celular pré-pago exerceu discricionariedade técnica na medida em que apenas cálculos 

econométricos e projeções financeiras seriam hábeis a evidenciar os prejuízos que o uso, 

ilimitado no tempo, destes créditos poderia trazer às concessionárias de telefonia móvel e, 

na esteira, ao sistema como um tudo. Dentre as opções possíveis, os fatos não excluíram 

diversas opções disponíveis reduzindo a discricionariedade da ANATEL a zero – os 

créditos poderiam ter validade inferior aos 90 dias, ou superior, ou atender a alguma escala 

de proporcionalidade entre tempo e valor creditado. Deste modo, tal qual vimos 

defendendo, a postura de deferência judicial se torna necessária nestes casos, porque não 

detém o juízo a expertise necessária para o preenchimento adequado de respostas às 

dúvidas que as escolhas discricionárias regulatórias envolvem.  

O arbitramento dos valores pagos à título de utilização de rede móvel, o VU-M, se 

insere em um cenário de exercício real de discricionariedade pela autoridade reguladora, 

havendo mais de uma alternativa viável ao regulador, mesmo no bojo de procedimento 

regulatório-arbitral: a utilização de padrões internacionais de referência para cálculo do 
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VU-M, a realização de cálculos próprios para verificação do custo marginal de 

transferência, a análise econômica dos efeitos de determinada operadora em razão de sua 

capilaridade contrastando os benefícios para o sistema de telefonia móvel como um todo... 

Há uma série de possibilidade de resolução do conflito instaurado entre as diversas 

operadoras de telefonia para repactuação do VU-M. Diante da ausência de redução da 

discricionariedade regulatória a zero, a postura de deferência judicial às escolhas técnico-

administrativas do regulador nos parecem a melhor solução na busca de maior autonomia 

técnica para as agências reguladoras.  

Mas é preciso ainda mais (especialmente nestes dois últimos casos, validade dos 

créditos e VU-M), pois a discricionariedade pode ser utilizada como forma artificial de 

legitimar um decisionismo influenciado por interesses não republicanos, ou ainda 

resguardar a escolha tecnicamente ruim porque não evidenciado de forma minimamente 

objetiva os benefícios que potencialmente se anunciam.
826

 Sobre este ponto, agregamos um 

novo questionamento sobre a motivação que subjaz ao amparo do exercício da 

discricionariedade regulatória.  

 

3.4.2.2.2. Parâmetros de escolha 

A ideia de um parâmetro técnico para limitação da arbitrariedade travestida de 

discricionariedade não é recente. A discricionariedade técnica, como conceito para 

exclusão de matérias administrativas do controle judicial, desenvolve-se no direito 

administrativo austríaco, sob os estudos de BERNATZIK    j                 “era de que a 

discricionariedade técnica se referia a decisões que, por sua alta complexidade técnica, 

eram                       j            ”        z q    p                     

administrador público teria habilidade específicas para apreciar determinadas matérias de 

forma adequada.
827
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La existencia de este tipo de actividad es, justamente, una notable 

peculiaridad de la Administración dentro de los poderes públicos. 

Diríamos, incluso, que ne le panorama de la Administración como 

realidad operante la actividad técnica constituye notoriamente la de mayor 

volumen, quizá inclusi la de una significación e importancia prácticas más 

reconocibles. El poder legislativo no hace sino procuciones jurídicas, las 

Leyes, de la misma manera que el Juez, las Sentencias, los actos 

jurisdicitionales; la organización y los servicios auxiliares de esos dos 

poderes son puramente instrumentales para esa producción jurídica, que 

es el objeto propio de los mismos.
828

 

 

O conceito, porém, se desenvolve também no direito administrativo italiano
829

 

como forma de reservar um espectro de decisões fundamentais às conclusões científicas 

sobre determinada matéria especializada apenas ao administrador: “    f               

discricionariedade técnica e a discricionariedade pura estaria no fato de que na primeira há 

uma norma técnica reguladora do ato e, assim, os seus fins estão mais claramente 

  f      ”.
830

 

É interessante notar que o conceito não adormeceu tranquilo inclusive no 

pensamento dos autores italianos: enquanto GIANNINI não vislumbrava uma conciliação 

entre os termos discricionariedade e parâmetro técnico, porque a resposta científica 

elegeria apenas uma única resposta; SANDULLI informa que nem sempre o método 

      f     p         p                 “       ”         p    q         á p  p         

uma diferença essencial entre a discricionariedade administrativa pura e a 

discricionariedade técnica.
831

 Esse entendimento é compartilhado, entre nós por OSWALDO 

ARANHA BANDEIRA DE MELLO
832

, ODETE MEDAUAR
833

 dentre outros. 

A discussão italiana a respeito da discricionariedade técnica gira em torno, 

portanto, de sua existência autônoma do tradicional conceito de discricionariedade 

administrativa pura e também da delimitação do mérito administrativo: “   p   q     

Administração possa apreciar e valorar subjetivamente o interesse público, tem-se poder 

discricionário, incontrolável pelo Poder Judiciário”.
834

 Contudo, AMORTH identifica que a 
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discricionariedade pode ser absoluta, relativa ou técnica, de modo que o mérito 

administrativo – considerado entre os italianos como a necessária correspondência entre o 

conteúdo do ato e o resultado – naturalmente varia em função da natureza da 

discricionariedade que se está a analisar
835

. 

Enquanto o mérito administrativo no direito italiano guarda relação com regras de 

boa administração que determinam etapas metodológicas para verificação se a escolha 

administrativa pode ser analisada ou não sob a jurisdição administrativa
836

, o mérito 

administrativo para a doutrina brasileira, de jurisdição una, tem acepção muito menos 

notável. Entre nós, de maneira geral, o mérito administrativo é identificado como uma 

distinção doutrinária entre matérias cujas possibilidades de controle judicial divergem em 

função da natureza vinculada ou discricionária: enquanto no primeiro caso o controle seria 

amplo, ao segundo reserva-se apenas o exame da legalidade. Essa lógica deriva da obra 

seminal de SEABRA FAGUNDES em profundo estudo sobre o tema: 

O mérito está no sentido político do ato administro [...]. Ou, noutras 

palavras: é o seu sentido como procedimento que atende aos interesses 

privados, que tôda medida administrativa tem de levar em conta. Por isso, 

exprime um juízo comparativo. Compreende os aspectos, nem sempre de 

fácil percepção, atinentes ao acerto, à justiça, utilidade, equidade, 

razoabilidade, moralidade etc. de cada procedimento administrativo.
837

  

 

O mérito administrativo como a vetusta esfera da conveniência e da oportunidade, 

infensa ao controle judicial, já não socorria suporte doutrinário na obra de FAGUNDES
838

 

que enxergava o mérito administrativo como um elemento de conexão entre dois elementos 

essenciais do ato administrativo, motivo e objeto. Assim o eventual controle judicial dos 

atos administrativos não atinge o conteúdo, pois que o provimento jurisdicional se limita a 

declarar determinado ato inaplicável na ordem jurídica, não substituindo o liame 

discricionário construído pelo administrador na união do motivo ao objeto
839

. Fazê-lo, 

     f              j                “                                            princípio 

     p             p             p      ”.
840
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Desta forma, a conclusão de FAGUNDES de que, embora pareça estranho à primeira 

vista, somente existe mérito administrativo no ato discricionário
841

 é compatível com a 

lógica de que sobre os atos vinculados apenas se controla a legalidade. Nesse espectro, a 

delimitação de um mérito administrativo serviu por longos anos para limitar o controle do 

poder judiciário sobre determinadas matérias administrativas que lhe seriam infensas: o 

controle de políticas públicas, a execução de ações administrativas concretas e, muitas 

vezes, a substituição de outras instituições mediante decisões judiciais individuais.  

O exercício, portanto, da discricionariedade regulatória como técnica de integração 

legislativa é parte de um processo de escolha ínsito às competências fundamentais de 

qualquer autoridade reguladora, porque lhe permite a aproximação da norma abstrata aos 

casos concretos na mesma medida em que também lhe permite prever potenciais 

incompatibilidades entre a solução abstrata e os efeitos dinâmicos para a coletividade 

sistêmica. “                       pó -moderno leva ao deslocamento da competência 

      q    õ      p  x            L           p                  ”.
842

 

Em outras palavras, a adequação de determinada escolha regulatória ao 

ordenamento jurídico setorial autônomo e, concomitantemente, ao ordenamento jurídico 

nacional estará sempre influenciada por margens de discricionariedade. Essa fluibilidade 

dos graus de vinculação da ação regulatória destaca uma questão pertinente à segurança 

jurídica das relações que se sujeitam a esse sistema normativo-regulatório. Em vista disso, 

uma vez que a Administração não se encontra jamais em uma situação de pura 

discricionariedade ou de pura vinculação administrativa à prescrição normativa
843

, não 

mais se justifica a distinção estanque entre atos administrativos discricionários e atos 

administrativos vinculados. 

 A discricionariedade sem parâmetro, contudo, transmuda-se em arbitrariedade e o 

sistema normativo-regulatório rui em anarquia institucional. O parâmetro, portanto, passa a 

ser critérios técnico-científicos que embasam fortemente a tomada de decisão das 

autoridades reguladoras.                           õ    é                      “   f    ” 

os debates mais acalorados envolvendo matérias controvertidas e sensíveis
844

.  

Mais do que simplesmente respaldar determinada ação na norma abstrata que o 

ordenamento setorial lhe confere competência, a demonstração técnica e procedimental de 
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que a decisão escolhida é o produto de uma racionalidade que pode ser reproduzida em 

outros ambientes corrobora a escolha institucional de incumbir a função regulatória a uma 

entidade autônoma. Sobre o viés procedimental de demonstração da construção das 

escolhas discricionárias da administração SEABRA FAGUNDES: 

 

O mérito do ato administrativo constitui um aspecto do procedimento da 

Administração, de tal modo relacionado com circunstâncias e apreciações 

só perceptíveis ao administrador, dado os processos de indagação que de 

que dispõe e a índole da função por êle exercida, que ao juiz é vedado 

penetrar no seu conhecimento. Se o fizesse exorbitaria, ultrapassando o 

campo da apreciação jurídica (legalidade ou legitimidade), que lhe é 

reservado como órgão específico de preservação da ordem legal para 

incursionar no terreno da gestão política (discricionariedade), próprio dos 

órgãos executivos. 

 

 É justamente a concretização da motivação que sustenta a opção discricionária que 

fornecerá elementos probatórios que determinado ato administrativo ou regulatório está em 

consonância com o Direito.
845

 A adequação das escolhas administrativas à juridicidade, ou 

a um “                   ”  à semelhança da experiência concepção francesa, também é 

aceita entre nós.
846

 O que nos chama atenção é o fato de que a finalidade do ato controlado 

e o respeito ao imperativo da impessoalidade é um método de aplicação do direito 

administrativo longamente defendido pelo autor gaúcho RUY CIRNE LIMA
847

, conclusões 

estas que guardam direta relação com a necessidade de instrumentalização e documentação 

dos motivos determinantes dos ato. 

O dever de motivação dos atos administrativos parece ainda mais forte e necessário 

diante de procedimentos regulatórios com vistas à elaboração de normas regulatórias de 

caráter genérico e abstrato, editadas por autoridades reguladoras autônomas, desprovidas 

do manto protetivo do sufrágio. A valorização do procedimento na elaboração dos atos 

regulatórios está em linha sobre a tomada de decisão na Administração Pública: 

 

O ato administrativo hoje passa a ser contextualizado no âmbito da 

decisão administrativa, cuja principal implicação corresponder à visão 

mais abranger do ato. Em termos concretos, visualizar o ato 

administrativo em um cenário maior – e não apenas no momento de sua 

criação (o célebre momento one shot apresentado por Sabino Cassese) – 
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faz com que o processo no qual a tomada de decisão fora delineado seja 

reconhecido e valorizado.
848

 

 

O registro e a instrumentalização do procedimento de escolha regulatória funciona, 

inclusive, como mecanismo de redução do déficit democrático do processo de tomada de 

decisão das agências reguladora, dado que a processualidade administrativa que precede a 

                  á                   f             “                          ”       z 

que evidencia a permeabilidade aos interesses dos administrados, adota uma postura 

p   p       (“f w   -   k   ”)   f                         p           p              

  é                “p    õ      f        ”               j           ório
849

. 

O desafio do direito administrativo pós-moderno, destaca SÉRGIO GUERRA, é 

realizar as escolhas administrativa com vistas não apenas à resolução das questões postas, 

mas tendo em conta o acompanhamento dos mais recentes acontecimentos que modificam 

o tecido social e econômico e exigem, em contrapartida, adaptações jurídicas. Assim 

sendo, continua o autor, enquanto a vinculação a norma abstrata não fornece a solução 

adequada, o exercício discricionário de competências administrativas sem qualquer 

respaldo procedimental denuda garantias fundamentais à liberdades individuais frente ao 

poder extroverso
850

. 

Neste ponto, a doutrina do hard look review desenvolvida pela jurisprudência da 

Suprema Corte Norte-americana como critério para o controle judicial de decisões tomadas 

por agências reguladoras independentes, exigia além da mera razoabilidade das escolhas e 

da compatibilidade com o ordenamento jurídico, considerações procedimentais de 

vinculação das escolhas concretas aos fatos que orientaram sua decisão final
851

.  

 

The hard look standard was much more demanding than previous 

standards and had two principal elements: first, the requirement that 

agency findings of fact be grounded in the record; and second, the 

  q                       y’           p    y             asonable, not 

just minimally rational. Whereas the old minimum rationality test simply 

required the agency merely to consider the facts and explain its decision, 

            k                                      “   q    ” 

                  “        ”  xplanation.     “        k”          w   

also quasi-p                p       “       f   q                      

ensure that the agency itself had taken a hard look at the relevant issues 
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before reaching its decision”.
852

  

 

Por outro lado, a instrumentalização procedimental das decisões discricionárias 

adotadas pelo regulador fornece documentos oficiais para a eventual demonstração 

probatória ante questionamentos judiciais futuros, tornando autoevidente a congruência 

entre os motivos e a finalidade da adoção de determinada medida regulatória com base em 

critérios exclusivamente técnicos. Enquanto essa lógica prospectiva evita questionamento 

judiciais na medida em que fornece provas pré-constituídas de que houve a adequação das 

escolhas regulatórias ao Direito
853

, há um benefício pouco evidenciado na doutrina: a 

preservação da memória institucional das autoridades reguladoras. 

A memória institucional é um fator determinante na tomada de decisão pelas 

autoridades reguladoras, uma vez que permite aquilatar os conhecimentos técnico-

científicos que moldam e justificam a função regulatória com a experiência prática sobre 

quais medidas ou práticas funcionam melhor em determinado contexto, e quais escolhas 

tendem a produzir melhores resultados a longo prazo.
854

 A memória institucional de 

determinada agência reguladora é um dos elementos que podem ser utilizados na resolução 

de questões complexas ou mesmo na análise dos efeitos dinâmicos de determinada 

opção.
855

 

Acreditamos, assim, que a obrigatoriedade de exposição da motivação de todos os 

atos regulatórios é um mecanismos que, embora a primeira vista crie um ônus burocrático 

ao desenvolvimento corriqueiro de suas atribuições pelas agências reguladoras, pode ser 

revertida em benefício incalculável para a preservação da memória institucional do 

                                                 
852
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Administrativo. Rio de Janeiro, v. 275, p. 13-39, ago. 2017. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
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regulador e, consequentemente, redução dos abusos que o exercício desmotivado da 

discricionariedade pode revelar, especialmente, da discricionariedade técnica
856

. 

 A ressalva merece destaque porque argumento da discricionariedade técnica, ainda 

que motivado, não é completamente livre de ilações ideológicas. Considerando a excessiva 

quantidade de conhecimentos especializados e material científico disponível, o 

administrador poderia conduzir seu raciocínio lógico-técnico por critérios pouco 

republicanos, selecionando a seu bel prazer os posicionamentos técnicos que lhe 

parecessem mais apropriados. Deste modo, diante de dois posicionamentos doutrinários 

diametralmente opostos, porém cientificamente validados, a escolha técnica encerraria em 

si mesma uma decisão política. É o entendimento de MARÇAL JUSTEN FILHO para quem 

“     á       ponente político na decisão. O conhecimento técnico poderá funcionar 

como instrumento de delimitação das alternativas discricionárias, mas dificilmente 

        á p                          ”
857

. Nesta hipótese, contudo, configura-se típico 

desvio de finalidade do ato administrativo constituindo vício que nulifica completamente o 

ato administrativo questionado
858

, não se inserindo no rol de hipóteses em que pode haver 

algum critérios aplicável de deferência técnico-administrativa
859

.  

 A discricionariedade técnica, portanto, não é o emplastro regulatório, com a qual 

todas as decisões regulatórias ficam infensas ao controle judicial. Há uma série de limites 

ao seu exercício: a observância aos elementos essenciais do ato administrativo, a 

adequação ao devido processo administrativo e a conformidade à legalidade são os limites 

clássico ao seu exercício; o respeito aos direitos fundamentais, aos princípios 

constitucionais e a verificação da proporcionalidade das escolhas são os novos limites do 

                                                 
856
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exercício de poder extroverso estatal; por fim, os novíssimos limites são o acatamento de 

considerações pragmáticas ante sua aplicação.
860

 

Por todo exposto, a deferência judicial às escolhas técnico-administrativas das 

agências reguladoras também tem lugar nas hipóteses em que o exercício da 

discricionariedade (item 3.4.2.2.1) é procedimentalmente demonstrada, concretizando 

meios de desvendar posteriormente o raciocínio desenvolvido pelo regulador à época de 

edição de determinado ato regulatório, seja a edição de uma resolução ou, por exemplo, 

adequação de uma tarifa de serviço público. Por outro lado, não havendo uma congruência 

entre os motivos expostos pelo regulador para a prática do ato, acreditamos que o critério 

da deferência judicial deveria se limitar à invalidação do ato impugnado, em tradicional 

manifestação do controle negativo pelo Poder Judiciário.
861

 

Seguindo a mesma lógica do item anterior nos parece contribuir para as conclusões 

desta pesquisa a adoção deste critério também sobre os casos apresentados no capítulo 

anterior. Assim, ainda que nos faltem condições materiais para demonstrar cabalmente a 

motivação exposta em cada um dos atos, utilizamos como substrato de análise a própria 

decisão judicial comentada, a saber os Recursos Especiais que culminaram na deferência 

judicial do STJ às escolhas regulatórias da ANATEL (cf. supra item 2.5.). 

Assim, preliminarmente, confiantes de que o primeiro teste foi suficiente a resolver 

a aplicabilidade ou não de deferência judicial à decisão da ANATEL, excluímos o primeiro 

caso relativo à definição de “área local”                       q                        

regulatória se converta em desvio de poder, os dois últimos casos merecem os comentários 

que seguem.  

Os critérios de escolha da ANATEL para limitação por noventa dias para o uso 

pelos consumidores dos créditos em linhas de telefonia móvel na modalidade pré-paga 

foram largamente evidenciados no bojo da ação judicial que desde o primeiro grau de 

jurisdição chancelou a decisão discricionária da ANATEL, sendo notável excerto da 

ementa da decisão do TRF-4 proferida na Apelação Cível 2003.71.13.003940-2/RS e 

confirmada pelo STJ no REsp 806.304-RS, sobre o tema: 

Por outro lado, a ANATEL, ao editar as normas acima referidas, não 

descurou com a observância do princípio da eficiência na gestão do 
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sistema de telecomunicações nacional. Com efeito, além de garantida a 

prestação do serviço de telefonia fixa com caráter de essencial idade, fica 

resguardada a oferta de telefonia móvel               pó -paga e 

viabilizado o fornecimento de planos com características diferenciadas e 

particulares para o atendimento de necessidades dos destinatários do 

sistema. Logo, dada a diversidade de serviços  f         à                

a fixação de garantias mínimas ao usuário, resta evidenciada a gestão e a 

organização racional e eficiente dos serviços de telefonia. 

 

O terceiro e último caso, relativo à arbitragem do valor de utilização da rede móvel 

(VU-M) evidencia justamente uma crítica que se pode colocar frente aos critérios de 

deferência técnico-administrativa que estamos expondo. No caso analisado acima (item 

2.5.4) embora o STJ tenha inicialmente proferido decisão deferente no REsp 1.171.688-

RS, em sede de Embargos de Declaração com efeitos infringentes, houve um retorno a uma 

posição de substituição da autoridade reguladora, para fixação do VU-M em conformidade 

com estudos técnicos oferecidos por consultoria privada.  

Trata-se justamente da hipótese em que a deferência técnico-administrativa, mais 

do que simplesmente se abster do controle positivo sobre o mérito regulatórios de decisões 

específicas, deveria indicar uma devolução da matéria para reanálise pela agência 

reguladora competente. Ainda que exista uma real discricionariedade a ser exercida pela 

ANATEL no arbitramento do VU-M, ainda que os motivos evidenciados no bojo da ação 

judicial não sejam suficientes a afastar o controle judicial sobre o quantum a ser pago por 

cada operação de transferência de redes, não entendemos possível a substituição da 

competência regulatória pelo Poder Judiciário.  

Primeiramente, dado que os motivos que fundamentam a decisão regulatória devem 

ser longamente respaldados por conhecimentos técnico científicos e, mais do que a mera 

indicação leviana de argumentos favoráveis a opção escolhida pelo regulador, essencial a 

demonstração procedimental – a motivação na acepção administrativo tradicional
862

 – dos 

argumentos técnicos que confirmam a legalidade e a legitimidade de sua escolha 

discricionária, nas hipóteses em que esse esforço de justificação não for adequado, a 

deferência judicial deverá ceder ao controle. Apesar disso, não entendemos compatível 

com todas as ferramentas já apresentadas (reserva de regulação, reputação institucional, 

capacidades institucionais, memória institucional) que ao Poder Judiciário seja possível 

                                                 
862
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modificar a decisão eminentemente regulatória, de cunho técnico inerente à lógica e ao 

sistema de interconexão entre as redes de telefonias fixa e móvel, ainda que não identifique 

motivos consideráveis a sustentar a decisão questionada.  

Em nosso entender, ainda não seja o mundo ideal, é preciso considerar a segunda 

melhor alternativa
863

, para que mediante escolhas imperfeitas
864

, a preservação do sistema 

regulado não seja prejudicada. Para tanto, ainda que a manutenção do VU-M originalmente 

acordado pelos agentes econômicos regulados não reflita as orientações internacionais 

sobre a composição de sua precificação final, ao Poder Judiciário cabe tão somente 

questionar à instituição competente por que houve demora no arbitramento previsto na 

LGT ou ainda, por que o valor arbitrado em procedimento análogo não reflete as melhores 

práticas internacionais. A deferência técnico-administrativa, portanto, comporta não apenas 

uma postura de abstenção, mas um controle prospectivo, com vistas à equalização de 

consequências dinâmicas que não cabe ao juiz generalista decidir. 

O controle prospectivo é, portanto, a última fronteira para construção de critérios 

para aplicação pelo Poder Judiciário de uma deferência técnico-administrativa às escolhas 

discricionárias das agências reguladoras. 

 

3.4.2.2.3. Reflexividade e consequencialismo 

 Por fim, o último critério para a construção de parâmetros para aplicação de uma 

deferência técnico-administrativa às decisões regulatórias pelo poder judiciário nacional, 

superadas as duas etapas anteriores, é a identificação de que as decisões regulatórias devem 

ser compatíveis com o histórico de decisões anteriores sobre a mesma matéria, tendo em 

conta preocupações não somente com a eficiência regulatória, mas também com a 

segurança jurídica dos agentes regulados. A manutenção de um padrão decisório pelas 

agências reguladoras tende a reduzir a insegurança jurídica que caminha lado a lado com o 

exercício da discricionariedade regulatória. O impacto destas considerações no momento 

do controle judicial posterior resguardam a autonomia técnica na medida que aumentam o 

esforço argumentativo exigível do juízo para reverter a escolha regulatória questionada.  

 Como longamente exposto nos itens anteriores, o tradicional conceito da 

discricionariedade administrativa, inclusive em sua percepção técnica, não é mais 

compatível com a galopante realidade pós-moderna em que o Estado se insere no século 
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XXI.
865

 Assim, é preciso compreender que a lógica anterior a compreender a 

discricionariedade como manifestação exclusiva da conveniência e da oportunidade para a 

prática de determinados atos pela Administração não responde aos problemas que o Direito 

coloca hoje e, com ainda muito mais razão, aos problemas que o Direito Regulatório nos 

apresenta. 

 Como arremate aos dois itens anteriores e como premissa para verificação deste 

último ponto sobre critérios para uma deferência técnico-administrativa à brasileira, 

adotamos o conceito desenvolvido por SÉRGIO GUERRA sobre a evolução do processo de 

escolhas administrativas que o autor identificou      “  f  x                      ”  

 

A ideia que norteia a pretensão de deslocar a discricionariedade 

administrativa do eixo de atuação do regulador público está no fato de 

que a Administração e o Poder Judiciário, cada um dentro de suas 

competências constitucionais, carecem de um instituto de direito 

administrativo para, efetivamente, exercerem um papel ativo na atuação 

executiva – e respectivo controle – dos temas cotidianos atrelados às 

escolhas regulatórias que afetam direitos e garantias fundamentais dos 

cidadãos.
866

 

 

 A escolha pelo termo reflexividade alude aos estudos da ciências sociais sobre a 

auto referência como método de estudo que utiliza determinado sistema como meio para 

compreensão dos próprios limites desse sistema.
867

 GUERRA parte dessa premissa 
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adequately their function, but to stand in a meaningful relation of compatibility to the functions and structural 

achievements of other systems for which they f                  ’ [L HM NN  N k     Rechtssystem und 
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mechanisms. A decentralized mode of integration is inevitable because to maximize the rationality of one 
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restrictions must be built into the reflexion structure of every functional subsystem, insofar as they do not 

              y f                      w                   ’ [L HM NN  N k  s. Funktion der Religion. 

    kf   :     k  p   977       5]        ‘  f  x   ’                    k y                  w    p       

  w     p  y           f          y   ff                    ”  Em livre tradução: Para obter integração sob 

condições extremas de diferenciação funcional, os diferentes subsistemas devem, de acordo com Luhmann, 

                    p            “E         p         q   p            q              f           
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centralizada é efetivamente eliminada hoje, e não pode ser obtida mediante mecanismo legal, econômico, 
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de um subsistema é criar problemas insolúveis em outros sistemas funcionais. Para se evitar isso, restrições 
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autopoiética do Direito para forjar um instituto que, a partir da tradicional 

discricionariedade administrativa, e após análises circulares e autorreferenciadas sobre seus 

                       p                          ó        “  f  x  ” p               

reguladora sobre soluções regulatórias que estabilizem o sistema em que se inserem e que 

minimizem a insegurança jurídica que pluralismo jurídico da sociedade pós-moderna pode 

ressaltar.
868

 

 À vista disso, compreender a discricionariedade regulatória como reflexividade 

importa no exercício da consensualidade que evidencie diálogo entre diversos sistemas que 

                x                              : é   p        p           f          “á    

     ”                    ásicos de Engenharia de telecomunicações que prevejam a 

abrangência das redes e, em conjunto com a economia, permitam calcular qual seria o 

                       ó       “á         ” apto a preservar, com o auxílio do Direito, uma 

matriz de riscos compatível com as responsabilidade do operador de telefonia fixa detentor 

do exercício do serviço público de telefonia fixa regulado pela ANATEL. 

 Essa compreensão da reflexividade administrativa remete à necessidade de 

mediação dos interesses envolvidos na busca de uma solução regulatória que concilie 

diferentes sistemas
869

 parece coincidir com a lógica denominada por FLORIANO DE 

AZEVEDO como mediação ativa, característica essencial dos reguladores independentes, 

que exige das autoridades reguladoras o contínuo sopesamento das consequências de suas 

ações com os anseios do ambiente regulado como elemento essencial para a prevenção de 

riscos sistêmicos.
870 

 

 Retomando, o controle judicial dos atos regulatórios das agências deve 

prioritariamente verificar se a decisão a ser controlada é o resultado de um processo de 

escolha real para o regulador: a ausência de discricionariedade – a discricionariedade 

reduzida a zero pelos fatos do caso concreto – afasta o processo de escolha regulatória e, 

portanto, amplia as possibilidades de controle judicial. Em um segundo momento, é 

preciso que o objeto de controle verifique a congruência dos motivos que fundamentam a 

escolha regulatória e de que maneira essa motivação foi procedimentalizada, uma vez que 

                                                                                                                                                    
correspondentes devem ser construídas na estrutura reflexa de cada subsistema funcional, na medida em que 

eles não resultem diretamente em relações já em curso com esses ambientes. [LUHMANN, Niklas. Funktion 

der Religion. Frankfurt: Suhrkamp, 1977. P. 245]. Portanto, estruturas reflexas são a chave para determinar 
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cabe aos argumentos técnicos arrefecer o debate mais inflamado
871

. Por fim, a análise das 

consequências dinâmicas dessa escolha, constituem o ponto de contato entre capacidades 

institucionais, discricionariedade administrativa, reflexividade e controle judicial. 

 Assim, retornam uma vez mais o argumento das capacidades institucionais como 

método de análise consequencialista da segunda-melhor escolha pelo regulador. A 

interpretação pragmática do direito, contudo, deve observar um método, sob pena de se 

tornar um argumento retórico inútil à discussão
872

.  Segundo MENGONI, selecionadas as 

consequências possíveis, é preciso identificar quais os pontos de vistas serão efetivamente 

considerado haja vista que uma mesma decisão revelar diversas faces, escrutinizáveis por 

uma infinidade de parâmetros, que caso não selecionados transformam a análise 

consequencialista em tarefa infinita.
873

  

 Em contraste, o consequencialismo jurídico também requer a compreensão prévia 

de que consequências não são resultados (por exemplo, a consequência é a tristeza que o 

resultado morte causa em alguém),
874

 que apenas serão consideradas na argumentação 

jurídica pragmática as consequências causais, umas vez que as consequências remotas (por 

exemplo, o alcoolismo que se originou da tristeza como consequência da morte de 

alguém)
875

, de modo que apenas aquelas efetivamente trazem algum benefício ao debate, 

na medida que podem influenciar a tomada final de decisão.
876

 A argumentação jurídica de 

bases consequencialista não é uma novidade do Direito Brasileiro, tampouco em decisões 

judicias, conforme pesquisa desenvolvida por JOSÉ VICENTE MENDONÇA: 

 

Na doutrina clássica, apareceram como invectivas genéricas em favor de 

um respeito pelos fatos e pela realidade social no momento de se 

interpretar ou julgar. Na produção doutrinária recente, o debate 

estrangeiro foi incorporado, não sem exageros. Na prática, o pragmatismo 

jurídico aparece (i) no modo com os juízes argumentam em favor de suas 

decisões – pensando nas consequências prováveis, na realidade prática ou 

na interação com os outros poderes (como estímulo ou desestímulo) –, (ii) 

por intermédio de comando legais que diretamente determinam que o 

julgador faça uso de argumentos pragmáticos, e (iii) em certas estratégias, 

comuns ao cotidiano da adjudicação, que permitem a incorporação de 

circunstâncias e dados da realidade ao próprio ofício do julgamento.
877
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 Considerações, portanto, sobre as consequências das escolhas regulatórias 

conjugadas       “p                    é       e dos mecanismo procedimentais que 

                                                 ”                p    q              

judicial dos atos regulatórios seja compatível com a preservação da autonomia técnico-

decisória deste entes.
878

  

 Por outro lado, nas hipóteses em que houver decisões regulatórias sobre casos 

semelhantes, o controle judicial deve tornar sua atenção para o feito já solucionado pela 

autoridade regulatória, valorizando a decisão concreta que poderá ter o condão de encerrar 

uma discussão judicial fundamentando a extinção da lide em decisão da própria autoridade 

reguladoras, semelhantemente a o que ocorreu incialmente no julgamento do REsp 

1.171.688-RS. 

 Essa referenciabilidade das escolhas regulatórias pelo controle judicial é um outro 

viés da deferência técnico-administrativa que o Poder Judiciário pode dispensar ao controle 

dos atos regulatórios das agências brasileiras, uma vez que valorizam as escolhas técnicas 

do regulador, considerando as capacidades institucionais dos reguladoras no exercício 

ordinário de suas competências e contribuindo para a redução das inseguranças jurídicas 

que o prolongamento de discussões judiciais podem ensejar. 

 

3.4.3. Teste de aplicação 

 Considerando que a demonstração dos critérios e da parametrização da deferência 

técnico-administrativa pelo Poder Judiciário às escolhas regulatórias pressupôs a exposição 

minudenciada da aplicação teórica dos argumentos aos casos práticos apresentados, 

remetemos o leitor aos itens 3.4.1 e 3.4.2, supra. 

 

3.5. AUTONOMIA E REDES REGULATÓRIAS 

 Ferramentas foram apresentadas para o incremento da autonomia das agências 

reguladoras em relação às instituições que as criaram (o Poder Legislativo), frente às 

instituições que as supervisionam (o Poder Executivo e os respectivos Conselhos Setoriais) 

e frente às instituições que as controlam (as Cortes de Contas e o Poder Judiciário). Há, 

porém, uma relação interinstitucional que escapa à tradicional tripartição de poderes que de 

algum modo pautou a escolha e o recorte epistemológico desta pesquisa: como a 
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autonomia das agências reguladoras pode ser abalada em função dos relacionamentos com 

outras agências reguladoras (formais ou materiais) ou ainda com os próprios agentes 

regulados 

 Essa foi a hipótese apresentada no item 2.6 que discutiu o complexo arcabouço 

regulatório de precificação do gás liquefeito de petróleo para uso doméstico residencial, 

vulgarmente, o preço do botijão de gás de cozinha. Há três fontes normativas para a 

configuração do preço do GLP para recipientes de até 13 quilo, conforme exposto acima, 

concorrendo a Resolução do Conselho Nacional de Política Energética nº 04/2004, a 

Resolução da ANP nº 49/2016 e a política de preços da Petróleo Brasileiro S.A., maior 

agente do mercado relevante de derivados de petróleo e endorregulador ipso facto do setor. 

 O marco regulatório de determinados mercados relevantes, como por exemplo o 

dos serviços públicos, não se organiza exclusivamente na tradicional estrutura hierárquica 

piramidal; há uma série de ordenamentos jurídicos que cons       “                   

disposta de forma flexível e horizontal (normas de idêntica hierarquia), como vertical 

(normas de hierarquia diversa integrantes do mesmo setor normativo) e diagonalmente 

(                q                                                       [   ])” 
879

 

 Diante desses desafios que a atual configuração do Estado Administrativo nos 

coloca, é preciso relembrar que o jogo regulatório tem um objetivo claro de alterar o 

comportamento de determinados agentes econômicos para o fiel cumprimento das 

finalidades do ordenamento jurídico.
880

 Mais do que negar a existência do problema e 

recorrer à incessante e improdutiva tentativa de conformar a antigos compartimentos aos 

institutos clássicos do Direito, é preciso delinear novas formas de conceber as soluções 

para os problemas. 

 Nesse escopo e sob a influência de todas as ferramentas para incremento da 

autonomia regulatória expostas até aqui, em determinados casos, menos pode ser mais. O 

regulation overlap não é uma situação tão nova assim, mas entre nós apenas mais 

recentemente pudemos evidenciar o fenômeno na medida em que nossa democracia 

recente teve pouco tempo para consolidação de suas instituições e para o desenvolvimento 

de novas estruturas de regulação
881

, especialmente, das agências reguladoras. 
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O exercício do poder extroverso na consecução de objetivos públicos, de forma 

semelhante ao dogma da separação dos três poderes, já não é mais realizado de forma 

linear, dentro de uma rígida hierarquia militar tal qual originalmente concebida por 

Napoleão no próprio cerne de criação das instituições administrativas: a fragmentação da 

estrutura estatal tradicional resulta na substituição de uma burocracia arborescente, 

piramidal, pela figura pós-moderna de um rizoma, de uma rede.
882

 

 Os exemplos da doutrina internacional sobre o tema tendem a fazer comparações 

com o direito comunitário europeu ou, ainda, em hipóteses em que há uma sobreposição de 

agências reguladoras, sobre determinada matéria
883

. É preciso adaptar as contribuições, por 

ora, ao caso concreto que buscamos resolver envolvendo a autonomia regulatória da ANP 

frente o poder econômico de conformação do mercado de um agente regulado específico. 

 Além dos limites quantitativos e qualitativos que constrangem a ampliação do 

interesse social de sociedade de economia mista para a persecução de interesses 

publicistas, que guarda relação como a autonomia decorrente da personalidade jurídica 

distinta da entidade da Administração e a pessoal moral do Estado, o objetivo dessa última 

investigação é apresentar estratégias que permitam algum incremento à autonomia 

regulatória das agências reguladoras diante de trap doors como a evidenciada no estudo de 

caso sobre a precificação do GLP. 

 A autonomia regulatória, como visto no primeiro capítulo, não pode ser 

considerada um valor absoluto em si mesma sob pena de se converter em abstração 

irracional e desvinculada da lógica do Estado de Direito. Por outro lado, a autonomia 

regulatória sofre abalos de diferentes graus em função, principalmente, da intensidade com 

que suas competências regulatórias precípuas são suprimidas, avocadas ou descartadas.  

 Em nosso caso concreto, a diretriz do conselho setorial encerra um objetivo amplo 

que se direciona ao cumprimento pelos agentes regulados (no caso, pela Petrobras) e pela 

autoridade reguladora setorial (no caso, pela ANP). Não há uma violação direta à 

autonomia regulatória da ANP, mas a configuração da rede regulatória construída por estas 

                                                                                                                                                    
embraces flexible, imaginative and innovative forms of social control. In doing so, it harnesses governments 
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três instituições torna qualquer mudança de posicionamento técnico pela agência tarefa 

inexequível. 

 Em congruência com, por exemplo, a reflexividade administrativa que deve pautar 

as escolhas regulatórias ou a necessidade de demonstração procedimental do motivos que 

sustentam a medida adotada pela agência reguladora (v. item3.4.2.2), e dado que há tão 

somente uma quebra parcial da autonomia regulatória da ANP, acreditamos que um 

posicionamento mais vigoroso – tal como assumido acima (itens 3.2, 3.3 e 3.4) – não 

represente a melhor solução teórica para o caso apresentado.  

 Por outro lado, a eventual replicação das soluções aqui evidenciadas para outros 

conflitos interinstitucionais envolvendo duas agências reguladoras (materiais e formais v. 

supra item 1.3) pode erigir um entrave a todo esforço de delimitação da autonomia das 

agências reguladoras empreendido até aqui. Para tanto, sob um enfoque realista, é preciso 

assumir que a Petrobras ainda exerce um papel acessório na regulação setorial de derivados 

de petróleo.  

 O que se evidenciou no estudo de caso é a insuficiência das tradicionais regras de 

comando e controle para a resolução da questão da diferenciação de preços do GLP. Por 

outro lado, há uma convergência de interesses aparentes para a modificação do status quo 

do regime regulatório discutido uma vez que há ineficiência demonstradas tanto pelo 

mercado, como pela própria ANP.   

 

Conventional forms of regulation are thought to greatly remove discretion 

from regulated targets, telling them exactly what they must do or achieve 

(Bardach and Kagan, 1982). Meta-regulation, by contrast, generally 

preserves some substantial discretion to targets because they are enlisted 

or encouraged to develop their own internal systems of regulation. Even if 

they have little discretion over whether to develop these internal systems, 

they do retain discretion over the specific operational details.
884

 

 

 O desenvolvimento de estratégias de smart regulation foi crucial em momentos 

históricos em que nem a regulação estatal tradicional, tampouco o mercado puderam 

fornecer respostas satisfatórias aos complexos e crescentes problemas confrontados no 
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mundo contemporâneo.
885

 Nesse sentido, uma estratégia regulatória relativamente recente, 

para além das normas de comando e controle ou mesmo das regras de regulação por 

incentivo, concerne à meta-regulação: método regulatório que tem por objetivo a indução 

normativa da autorregulação de determinadas matérias pelos próprios agentes regulados
886

. 

 O papel das agências reguladoras adquire contornos mais amplos, protegendo além 

de sua própria autonomia regulatória, a própria eficiência intrínseca do subsistema 

regulado mediante a criação das condições necessárias para que os agentes privados 

autorregulem determinadas questões que, via de regra, não deveriam estar sujeitas à crivo 

regulatório. Isso permite, em paralelo, que a agência reguladora dedique mais tempo às 

questões que realmente exigem uma regulação mediante instrumentos mais tradicionais
887

. 

 Segundo comenta GUNNINGHAM, a smart regulation desenvolve-se 

preferencialmente mediante estratégias regulatórias complementares em relação à 

abordagens instrumentais singulares
888

. Por outro lado, em relação à aplicabilidade 

(enforcement) destes instrumentos,   f     q          p        “é p             p     

pelo Estado (como assumem as teorias de regulação tradicionais), mas também por 

          q                                    ” 
889

 

 Por outro lado, diante da pluralidade de instrumentos disponíveis, a smart 

regulation recomenda que apenas sejam utilizados na medida em que os instrumentos 

regulatórios não obtiverem o êxito que originalmente deles se esperava, criando uma linha 

de instrumentos alternativamente sucessivos.
890

 Contudo, ainda que em determinadas 

situações exija-se uma combinação específica de estratégias regulatórias, essae 

combinação vai muito além de um agir conjunto de duas ou mais instituições ativas no 

processo regulatório de determinada matéria.
891

  

 A experiência europeia é positiva tanto em relação à criação de redes regulatórias 

integradas, quanto no desenvolvimento bem-sucedido de smart regulation. Em relação ao 

primeiro, o sistema europeu de defesa da concorrência é altamente capilarizado e eficiente, 
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integrando autoridades nacionais de defesa da concorrência com o organismo comunitário 

central de análise de concentrações econômicas
892

. Noutro giro, a regulação europeia de 

produtos químicos (REACH), que envolve o registro, a avaliação da qualidade, a 

autorização e a restrição a determinadas substancias, foi desenvolvida sobre princípios de 

smart regulation
893

.   

Evaluatively, it has to be accepted that the application of benchmarks is 

inherently contentious, the trade-offs between different values and 

objectives have to be addressed with a new vigour and transparency and 

    “   w  k  ” q     y  f                                   w       

making assessments.
894

 

 

 Os Estados Unidos da América possuem uma agência de supervisão do processo 

normativo das agências regulatórias com o objetivo de ampliar o diálogo entre reguladores 

e de permitir o intercâmbio de informações e de dados entre as agências norte-americanas. 

Criado ainda em 1980, o Office of Information and Regulatory Affairs (OIRA), entretanto, 

não parece apenas supervisionar, mas em realidade institucionalizou o controle direto do 

Executivo sobre diversas agências, atrasando a expedição de normas e alterando 

posicionamentos técnicos das agências.
895

 

 Entre nós, a única tentativa de criação de uma rede regulatória foi pautada pela 

criação do Programa de Fortalecimento da Capacidade Institucional para Gestão em 

Regulação, o PRO-REG, instituído por meio do Decreto nº 6.062, de 16 de março de 2007 

e, recentemente, alterado pelo Decreto nº 8.760, de 10 de maio de 2016. O programa, 

contudo, ficou a maior parte de sua vida administrativa em estado de latência, sem 

qualquer incremento a autonomia regulatória das agências federais. Recentemente, após a 

alteração de 2016, nota-se que há uma inclinação governamental em promover melhorias 

na regulação desenvolvida pelas agências reguladoras federais, contudo, é preciso atenção 

para se evitar os erros já cometidos por instituições afins como, por exemplo, o OIRA 

norte-americano. 

 A construção de uma rede regulatória que vise a implementação de maior 

efetividade às medidas regulatórias concretas e, desta forma, torne ainda mais efetiva a 
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autonomia regulatória
896

 das agências exige um longo caminho a ser percorrido. A ideia 

proposta por CHEVALLIER de uma administração organizada à semelhança de um rizoma
897

 

é ilustrativa em dois sentidos: evidencia a complexidade das relações interinstitucionais no 

Estado pós-moderno, dentro das quais incluímos todas as tensões evidenciadas no capítulo 

anterior; por outro lado, indica o longo caminho que a heterorregulação independente da 

economia ainda deverá percorrer na busca de sua autonomia material e, após esta 

conquista, a eventual tentativa de se esboçar uma rede regulatória que se proponha a 

solucionar tensões institucionais como a ilustrada no item 2.6. 
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CONCLUSÕES 

 

1. A autonomia regulatória não é um atributo exclusivo das agências reguladoras, mas 

condição essencial para a fiel execução da missão regulatória delegada pelo Estado a 

determinados destacamentos administrativos.  

2. O regime jurídico especial ou regime autárquico especial não se traduz em 

autonomia regulatória material, mas tão somente em autonomia regulatória formal, uma 

vez que os mecanismos tradicionais de blindagem política, jurídica e técnica são falíveis 

em situações de tensões interinstitucionais, como demonstrado. 

3. A autonomia regulatória material ou fática se traduz na liberdade de iniciativa e de 

meios, conferida a uma instituição estatal, para identificar soluções jurídico-econômicas 

para a cessação ou para a redução das falhas de mercado ou de governo que impedem o 

funcionamento de determinados setores da economia da forma mais eficiente possível. 

4. A autonomia regulatória material é frequentemente violada por outras instituições 

mediante a utilização velada de mecanismos de subordinação administrativa, a invocação 

do vetusto princípio da Separação dos Poderes, a interpretação ampliativa e hierarquizante 

de suas competências de controle, a avocação de competências regulatórias, a não 

deferência às decisões técnico-administrativas das agências regulatórias, a manutenção de 

práticas de duvidosa legalidade que tem o condão de conformar o mercado com muito mais 

efetividade que o próprio regulador. 

5. A autonomia regulatória material não se adéqua às tradicionais definições 

dicotômicas, absolutas ou universalizantes. A autonomia regulatória material é, portanto, 

um conceito plástico e traduz-se em uma noção sobre como este atributo pode influenciar 

positivamente a heterorregulação estatal da economia, todavia, são as vicissitudes do 

mercado regulado que definirão em que medida deverá se estabelecer a autonomia 

regulatória de determinada agência reguladora.  

6. A autonomia regulatória material pode ser encarada sobre três aspectos relevantes: 

a autonomia política, a autonomia jurídica, a autonomia técnico-decisória. Em razão de sua 

plasticidade, a preponderância de um aspecto sobre o outro depende do cenário e contexto 

juspolítico em que se exige o atributo. 

7. A autonomia política consiste na separação entre as funções estatais de formulação 

de políticas públicas e de implementação da política pública via regulação econômica, ou 

seja, é preciso atender ao esquema proposto na “            p                         
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   p                     p         pú      ” que segmenta o Processo Político e a 

Regulação, sendo a identificação e a formação da agenda competências exclusivas dos 

governantes eleitos pelo sufrágio, ao passo que à Regulação, em função da autonomia 

técnico-decisória, devem ser delegadas a formulação de alternativas, a tomada de decisão 

sobre qual a melhor opção no caso concreto e a sua efetiva implementação. 

8. A indicação dos dirigentes das agências reguladoras mediante critérios mais 

objetivos, nos termos do Projeto de Lei 6.621/2016, é uma das ferramentas que pode 

melhorar a autonomia política das autoridades reguladoras, na medida em que resguarda 

    f                         p               “f                 ”     “f             

            ” no ciclo de políticas públicas. 

9. A autonomia jurídica sustenta-se sobre um tripé teórico, separação das funções 

estatais, ordenamentos jurídicos setoriais, reserva de regulação, e consiste na defesa de que 

as competência regulatórias outorgadas às autoridades reguladoras lhe são exclusivas e 

que, portanto, não poderão ser exercidas por outras instituições não legitimadas à missão 

regulatória, no termo de instituição da agência reguladora, instrumentalizada normalmente 

por uma lei-quadro, com fundamento indireto no art. 174 da CRFB.  

10. O pluralismo jurídico que informa o Estado pós-moderno exige o reconhecimento 

estatal de que a ordem jurídica nacional não tem sua relevância diminuída ao reconhecer a 

existência e a efetividade de ordenamentos jurídicos setoriais, regidos, no caso, por 

autoridades reguladoras setoriais detentoras de amplas competências regulatórias 

resultantes de uma amálgama entre as tradicionais três funções estatais (normativa, 

executiva e judicante) conferidas mediante a edição de leis-quadro. 

11. A defesa das competências regulatórias e o reconhecimento da possibilidade 

jurídica de coexistência nacional de diversos ordenamentos jurídicos setoriais, importa no 

destacamento do conceito de reserva de regulação, recentemente reconhecido pelo STF no 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.501, o qual evidencia a superação 

da interpretação mais tradicionalista do princípio da separação dos poderes e determina que 

as competências regulatórias são exclusivas das agências reguladoras legalmente 

instituídas para o fim. 

12. A tradicional interpretação de que o princípio da separação dos poderes resulta na 

necessária compartimentalização das instituições públicas em três espécies é incompatível 

com a realidade. As três funções estatais, na ideia original de Montesquieu, não implicam 

em três órgãos apenas, convivem hoje, além dos três Poderes (Executivo, Legislativo e 

Judiciário), o Ministério Público, a Defensoria Pública, o próprio Tribunal de Contas da 
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União e – caso a realidade nacional vivencie uma situação em que reguladores gozem de 

autonomia regulatória material – as Agências Reguladoras.  

13. A autonomia técnico-decisória, como terceiro aspecto relevante da autonomia 

material, representa um imperativo de liberdade para que o regulador possa escolher as 

opções que tecnicamente identificou como melhores para determinado mercado regulado 

não seja subvertida por decisões de outras instituições que, sob o pretexto do controle 

externo administrativo ou judicial, invadem a competência regulatória e efetivamente a 

exercem mediante nova decisão. 

14. Identificou-se ao longo da pesquisa que a avocação de competências regulatórias 

pelos órgãos de controle pode estar relacionada com o grau de reputação que determinada 

instituição goza na sociedade em geral ou apenas no mercado regulado. Por outro lado, o 

argumento das capacidades institucionais como ferramenta para o incremento da 

autonomia técnico-decisória funciona como rebate crítico doutrinário aos pretextos de boas 

intenções do controle avocatório de competências regulatórias: a consideração dos efeitos 

dinâmicos intrínsecos a cada decisão é atribuição típica do regulador, em decorrência de 

sua especialização e conhecimento técnico sobre a matéria regulada. 

15. Assim, as agências reguladoras precisam devolver aos servidores do mezzo level 

(escalão hierárquico intermediário) a liberdade para proporem soluções regulatórias 

inovadoras e para avaliarem os efeitos dinâmicos de suas escolhas, o que será essencial 

para o prestígio e, consequentemente, para o alcance de um incremento positivo na 

reputação institucional, para que, assim, possam influenciar positivamente a agenda dos 

políticos em proteção as suas próprias escolhas regulatórias. 

16. Em relação deferência técnico-administrativa do Poder Judiciário às agências 

reguladoras, esboçamos três etapas para se verificar o grau de deferência que o juízo 

deverá dispensar à decisão regulatória questionada: (i) se a discricionariedade não foi 

reduzida a zero, se ainda existe uma dúvida razoável a respeito da melhor decisão para o 

caso concreto, deve o judiciário agir com autocontenção; caso contrário, (ii) se há motivo 

e, principalmente, motivação congruente com os objetivos institucionais do ente regulador, 

deve o judiciário agir com autocontenção; caso contrário, (iii) se há decisão regulatória 

prévia (adjudication) aplicável ao caso concreto, deve-se preferir a decisão regulatória e, 

apenas não a havendo, o controle judicial deveria limitar-se à eventual anulação do ato 

com eventual devolução da matéria à autoridade reguladora originalmente competente. 

17. As agências reguladoras, como instrumento vivo do processo de reforma do Estado, 

encontram ora resistência, ora se veem usurpadas de sua competência regulatória e, em 
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raras hipóteses, veem instituições sendo deferentes às suas decisões. Buscou-se, por meio 

desta pesquisa, aproximar a realidade e o cotidiano das agências reguladoras à teoria e à 

doutrina que existem sobre o tema da autonomia regulatória. Não há uma definitividade no 

trabalho uma vez evidenciada a plasticidade do atributo da autonomia material e, portanto, 

a constante necessidade de revisitação e aprofundamento sobre o tema. Entretanto, após 

longas considerações, esperamos poder contribuir, de algum modo, para que estas 

instituições estatais que surgiram sob muita expectativa e que vêm sendo esquecidas e 

vistas como apenas mais um projeto governamental fracassado, possam, mediante o uso de 

alguma das ferramentas apresentadas, desenvolver suas habilidades e capacidades 

regulatórias com mais liberdade e – a nosso ver – com mais eficiência. 
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