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Introdução 

 

Este trabalho tem por objeto a análise dos limites do poder normativo das 

Agências Reguladoras brasileiras. São autarquias que, de acordo com o 

Decreto-lei n°200/1967, em seu artigo 5º, inciso I, são entes independentes e 

possuem capacidade de autoadministração, com personalidade jurídica, 

patrimônio e receita próprios, criados para a execução de atividades típicas de 

Administração Pública, de gestão administrativa e financeira descentralizada.  

A criação das agências reguladoras teve como fundamento o processo de 

privatização de empresas estatais e a concessão de serviços públicos no Brasil. 

O país passou por uma reforma estatal no período de 1995 e 2002, no governo 

do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), que teve início no governo 

Collor, com a crença de que quanto maior fosse a competitividade melhor a 

prestação do serviço à população. Além disso, era uma forma do Estado 

brasileiro recuperar-se dos efeitos da estatização tais como o elevado 

endividamento do setor público (tesouro nacional e empresas estatais) e a 

escassez de recursos para investimento em infraestrutura. 

As agências reguladoras são responsáveis pela regulação, fiscalização e 

normatização de vários setores econômicos, se estendendo a serviços públicos 

e outras atividades econômicas de interesse público. No que diz respeito a 

normatização, as agências reguladoras vem recebendo severas críticas e há até 

dúvidas sobre a extensão e autonomia do seu poder regulamentar. O argumento 

mais preponderante é a quebra do princípio da legalidade quando da emissão 

de normas independente de permissão legislativa, com base na necessidade de 

celeridade e eficiência no cumprimento de suas atividades. 

A repercussão desse tema levou o Superior Tribunal de Justiça (STJ) a 

manifestar-se através do estabelecimento de critérios para a devida identificação 

daqueles regulamentos que ultrapassassem sua finalidade de regulação. Desde 

então, o STJ vem desconsiderando as normas das agências reguladoras que 

inovam no ordenamento jurídico e contrariam sua finalidade, causando 

restrições à aplicação de leis. 

Como se pode inferir pelos fatos apresentados, as agências reguladoras 

agem como soberanas. A primeira vista, há a impressão de que a eficiência 

econômica só pode ser mantida pelas normas desses entes estatais e que sem 



os mesmos o país poderá emperrar. No entanto, que se vem constatando é um 

abuso do poder normativo e o surgimento de entraves burocráticos para o melhor 

atendimento da população. 

Criadas como um instrumento governamental a fim de fiscalizar a 

prestação de serviços de interesse público, de forma a trazer eficiência e 

celeridade no atendimento as necessidades da população, as agências 

reguladoras acabam por não cumprirem sua finalidade plenamente, por 

extrapolarem sua competência normativa e trazer descrédito na prestação da 

atividade pública. 

 O primeiro capítulo fala a respeito do cenário da criação das agências 

reguladoras, conceito e características das mesmas. O segundo, tratará de 

conceituar o poder regulatório, traçando diferenças entre este e o poder 

regulamentar, bem como apresentando a natureza dos atos das agências 

reguladoras. Por fim, o terceiro capítulo, trará o foco principal deste trabalho que 

são os limites do poder normativo das agências reguladoras, as consequências 

do mal uso desse poder e o posicionamento do STJ quanto a este assunto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 As Agências Reguladoras no Brasil 

 

1.1. Panorama Histórico 

 

1.1.1 Brasil 1990-1994 

 

O cenário para a criação das agências reguladoras tem como pano de 

fundo o início dos anos 1990, em que a nação brasileira acabara de eleger, por 

voto direto, o presidente Fernando Collor de Mello. Isso foi possível, graças à 

bem sucedida campanha Diretas Já (que teve início em 1983 e atingiu seu ápice 

em 1984), em que o povo brasileiro foi às ruas exigir liberdade para escolher 

diretamente quem seria o presidente do Brasil. Nessa época, havia um 

sentimento de esperança e de grande expectativa de que, com a Democracia, o 

Brasil seria um país melhor. Giambiagi et al. (2011, p.98), fala a respeito desse 

sentimento:  

 

Em 1984, o Brasil vivia um momento peculiar de sua história. 
Após 20 anos de Regime Militar, aos poucos ganhava força o 
movimento por eleições “Diretas Já”. No imaginário de milhões 
de brasileiros que iam às manifestações pelo direito de eleger o 
presidente da República, a democracia não apenas traria de 
volta as liberdades civis e políticas como, também, o fim da 
inflação, o retorno do crescimento e a sonhada redistribuição da 
renda. O ambiente nacional, em suma, era de esperança e 
confiança na introdução de profundas mudanças. 

 

Duarte em seu artigo “Diretas Já” pelo site InfoEscola faz um resumo 

desse momento na história política do Brasil: 

 

Diretas Já foi um dos movimentos de maior participação popular, 
da história do Brasil. Teve início em 1983, no governo de João 
Batista Figueiredo e propunha eleições diretas para o cargo de 
Presidente da República. A campanha ganhou o apoio dos 
partidos PMDB e PDS, e em pouco tempo, a simpatia da 
população, que foi às ruas para pedir a volta das eleições 
diretas. Sob o Regime Militar desde 1964, a última eleição direta 
para presidente fora em 1960. A Ditadura já estava com seus 
dias contados. Inflação alta, dívida externa exorbitante, 
desemprego, expunham a crise do sistema. Os militares, ainda 
no poder, pregavam uma transição democrática lenta, ao passo 
que perdiam o apoio da sociedade, que insatisfeita, queria o fim 
do regime o mais rápido possível. Em 1984, haveria eleição para 



a presidência, mas seria realizada de modo indireto, através do 
Colégio Eleitoral. Para que tal eleição transcorresse pelo voto 
popular, ou seja, de forma direta, era necessária a aprovação da 
emenda constitucional proposta pelo deputado Dante de Oliveira 
(PMDB – Mato Grosso). A cor amarela era o símbolo da 
campanha. Depois de duas décadas intimidada pela repressão, 
o movimento das Diretas Já ressuscitou a esperança e a 
coragem da população. Além de poder eleger um representante, 
a eleição direta sinalizava mudanças também econômicas e 
sociais. Lideranças estudantis, como a UNE (União Nacional dos 
Estudantes), sindicatos, como a CUT (Central Única dos 
Trabalhadores), intelectuais, artistas e religiosos reforçaram o 
coro pelas Diretas Já. Foram realizadas várias manifestações 
públicas. Mas dois comícios marcaram a campanha, dias antes 
de ser votada a emenda Dante de Oliveira. Um no Rio de 
Janeiro, no dia 10 de abril de 1984 e outro no dia 16 de abril, em 
São Paulo. Aos gritos de Diretas Já! mais de um milhão de 
pessoas lotou a praça da Sé, na capital paulista.[...]  
 

 
A campanha Diretas Já abriu as portas para que a Democracia fosse 

implementada no país. José Sarney, antecessor de Collor, foi aquele que, por 

Emenda Constitucional, viabilizou a volta da Democracia após longo período de 

Ditadura Militar.  

Collor foi bem recebido pela nação brasileira com um discurso de 

esperança, mudanças na conjuntura social, combate a corrupção e que 

espantaria o fantasma da inflação que aterrorizava o país.  

Diogo (2012, p.278) comenta o teor dos discursos de Collor: 

Collor tinha o discurso, na campanha, de que ia moralizar o País 
e derrotar a inflação definindo-se como o anti-Sarney. Ele 
atacava impiedosamente o então presidente, chamando-o de 
corrupto, incompetente e de aliado da ditadura. […] Em sua 
campanha, destacou a necessidade de moralização da política 
e do Estado brasileiro e prometia derrotar a inflação apenas com 
um tiro e uma única medida. Era uma espécie de salvador da 
pátria, pois não era aliado das esquerdas, como Lula, e muito 
menos dos militares, como Sarney. 

 

No entanto, Diogo (2012, pp. 279-281) comenta que Collor se mostrou 

bem diferente após ser eleito: 

Após ser eleito, seguiu uma linha independente. Para executar 
seu programa ousado, colocou em cargos importantes pessoas 
inteiramente desconhecidas no Brasil e no mundo financeiro 
internacional e afastou-se do setor empresarial tradicional. […] 



Collor tomou posse em 15 de março de 1990. No mesmo dia, 
decretou um novo plano econômico, baseado em um gigantesco 
confisco monetário (confiscou todos os depósitos existentes nos 
bancos em valores superiores a 50 mil cruzeiros, o equivalente 
a R$ 5.000,00 de hoje). Também promoveu o congelamento 
temporário de preços e salários e a reformulação dos índices de 
correção monetária. […] O choque foi tão grande que centenas 
de pessoas se suicidaram no pais, ao longo de seis meses, 
inconformadas com a desapropriação de seu dinheiro. Milhares 
de pequenas, medias e grandes empresas faliram e muitas 
pessoas entraram em crise por desespero financeiro. 

 

O Brasil não estava bem já fazia algum tempo. O país vinha lutando com 

a inflação mas sempre perdia e piorava seu quadro econômico. Giambiagi et al 

(2011, pp. 131) diz que “no início de 1990, a inflação havia ultrapassado 80% ao 

mês e a economia, que crescera a uma taxa em torno de 7% entre 1930-80 se 

encontrava estagnada”. O autor também faz menção de três principais 

características do modelo de industrialização brasileira do pós-Guerra que 

agravaram os problemas financeiros nos anos seguintes:  

Resumidamente, podemos dizer que as três principais 
características do modelo de industrialização brasileira do pós-
Guerra foram: (1) a participação direta do Estado no suprimento 
da infraestrutura econômica (energia e transportes) e em alguns 
setores considerados prioritários (siderurgia, mineração e 
petroquímica); (2) a elevada proteção à industria nacional, 
mediante tarifas e diversos tipos de barreiras não tarifárias; e (3) 
o fornecimento de crédito em condições favorecidas para a 
implantação de novos projetos. (Giambiagi et al, 2011, p.133)  

 
Ainda, o autor supracitado (p.135), diz que o forte intervencionismo estatal 

custou ao Brasil o crescimento de sua indústria, o estabelecimento de uma 

cultura antiexportadora e o endividamento do Estado. Somando-se a isso o fato 

dos constantes insucessos no combate à inflação, herança herdada pela 

implantação de diversos Planos de Estabilização (Cruzado, Bresser, Verão, 

Collor I e II) entre os anos 80 e início dos 90, o cenário não era animador.  

Embora, a campanha Diretas Já tenha dado início a uma nova era na 

política brasileira com a eleição de Fernando Collor de Mello, a euforia passou 

logo ao ver que o novo presidente teria um grande desafio pela frente. Inflação 



alta, país endividado e a estagnação da indústria nacional, eram os principais 

fantasmas que assolavam o país.  

Diante desse cenário, instalou-se uma crise no Estado brasileiro, a qual 

cominou na abertura da economia e implantação da privatização no país.  

 

1.1.2 Abertura da economia e Privatização 

 

Diante da crise do Estado brasileiro, Collor dá início à abertura da 

economia brasileira e privatização de alguns setores públicos, deixando de lado 

o modelo intervencionismo estatal, por meio de um pacote de políticas conhecido 

como PICE (Política Industrial e Comércio Exterior) a fim de tirar a indústria 

nacional de sua inércia.  

Entretanto, a privatização foi a medida que ganhou mais destaque e se 

tornou prioritária. Collor criou o Plano Nacional de Desestatização (PND) na 

crença de que a eficiência viria com a competição.  

Giambiagi et al (2011, pp. 136-137) destaca as razões de Collor priorizar 

a privatização:  

[…] De fato, apoiado pela legitimidade das urnas; pelo contexto 
internacional pró-reformas; pela insatisfação do público perante 
a deterioração dos serviços prestados pelas estatais; e pela 
própria crise do Estado, o governo enfatizaria, no âmbito interno, 
uma estratégia maior de privatização (sob a crença de que 
haveria aumento da competição e, assim, aumento da eficiência) 
e, no âmbito externo, a reforma tarifária e de comércio exterior. 
Nos anos de 1990, o Plano Nacional de Desestatização (PND) 
foi considerado prioritário. Através dele, pretendia-se: 1) 
contribuir para o redesenho do parque industrial; 2) consolidar a 
estabilidade; e 3) reduzir a dívida pública [...] 

 

Embora prioritária, a privatização no governo Collor foi tímida, devido a 

grande parte das empresas públicas em má situação financeira, de forma que 

para atrair público para aquisição das mesmas era necessário reformá-las; 

dificuldade na avaliação dos ativos das estatais; resistência da população quanto 

à essa medida; e, ainda, a Constituição da República Federativa do Brasil proibia 

a privatização de alguns setores. Com tudo isso, a luta contra a inflação persistia. 

Entre os anos de 1990 e 1994, durante os governos Collor e Itamar, foram 

privatizadas 33 empresas federais, dos setores de siderurgia, petroquímica e 



fertilizantes, com receita total de US$ 8,6 bilhões, sendo que para o setor privado 

foram transferidos US$ 3,3 bilhões de dívidas. 

A crise estatal que se instalou foi a mola propulsora da abertura da 

economia brasileira e da implantação da privatização. Esta foi a medida que 

ganhou mais destaque neste governo, tendo sido criado o PND, com fins de 

alcançar a eficiência por meio da competição. Embora de forma tímida, a 

privatização alcançou bons resultados, de tal maneira que ensejou uma reforma 

estatal que, nos anos seguintes, seria completada e aperfeiçoada por Fernando 

Henrique Cardoso.  

 

1.2 Reforma estatal 1995 – 2002 

 

 Em 1995, Fernando Henrique Cardoso é eleito como o novo presidente 

do Brasil. Ele tinha sido eleito para domar a inflação. Seu governo seria 

conhecido como “Governo da Estabilização”. Fernando Henrique ganhou mais 

destaque no cenário político brasileiro quando se tornou ministro da Fazenda e 

criou o Plano Real que estabilizou a moeda brasileira. 

 Fernando Henrique continuou com a política de privatizações do governo 

anterior, tornando-a prioritária. Como principais resultados dessa medida teve a 

quebra de monopólio do petróleo e das comunicações trazendo um novo 

conceito de empresa nacional de forma a atrair investimentos estrangeiros. 

 Diogo (2012, p.299), comenta como Fernando Henrique iniciou seu 

governo: 

 

Em seu primeiro ano de governo, FHC dedicou-se à 
reestruturação da economia e da área política. Apresentou um 
plano de reformas políticas e administrativas que encantava a 
direita e assustava os aliados de esquerda. No campo político, 
procurou ampliar sua base parlamentar no Congresso Nacional, 
para conseguir a aprovação de suas propostas de Emendas 
Constitucionais. As reformas políticas e econômicas foram 
bandeiras que ele levantou, na campanha e no primeiro ano de 
governo, como essenciais à modernização do país e à 
estabilização política e para a retomada do crescimento 
econômico. [...] O Governo Fernando Henrique concentrou os 
seus esforços na privatização de empresas. [...] 

 



 Com as privatizações, a atuação do Estado na economia passa a ser 

indireta; o Estado deixa de ser o principal personagem no cenário econômico e 

se transforma naquele que o dirige e dita suas regras: Estado regulador. 

 Araújo (2013, pp.36-37), fala a respeito do novo papel do Estado na 

economia: 

 

Característica do modelo regulador é a diminuição do tamanho 
do Estado e a alteração da forma de atuação na ordem 
econômica: em vez de absorção, o Estado atua 
economicamente por meio de direção. Nesse modelo, a 
propriedade é estatal apenas no núcleo estratégico e nas 
atividades exclusivas do Estado. No outro extremo – no setor de 
bens e serviços para o mercado -, a produção é realizada pelo 
setor privado. Esse ideário começou a ser implantado no Brasil 
no curso do primeiro governo do ex-presidente Fernando 
Henrique Cardoso, quando foram promovidas as grandes 
privatizações e a quebra de monopólios estatais. Durante os dois 
governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, no âmbito 
da União, tanto houve privatização de empresas estatais que 
exerciam atividade econômica em sentido estrito – como o 
ocorrido com a Companhia Vale do Rio Doce – quanto de 
empresas estatais que prestavam atividades enquadradas como 
serviço público, caso das empresas do sistema Telebras. No 
mesmo passo, parte da execução dos serviços públicos passou 
a se dar por meio de empresas privadas a título de concessões, 
e não mais pelo Estado.  

 

 No entanto, o afastamento do Estado teve início com a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, mais precisamente em seu art.170 no 

que diz respeito à livre iniciativa (caput) e livre concorrência (IV), como também 

em seu art.173 no que tange a intervenção estatal direta somente “quando 

necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo, conforme definidos em lei”. Nesse mesmo artigo, em seu §4º, há 

previsão de que repressão ao “abuso do poder econômico que vise à dominação 

dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”.  

 De acordo com Fonseca (2015, p.103) o plano de fundo para a 

privatização estava pronto: 

 

Na data em que tomava posse o Governo Collor, já estavam 
prontos os estudos e projetos destinados a viabilizar a 
privatização, tanto que, na mesma data da posse, era editada a 
Medida Provisória n. 155, de 15 de março de 1990, instituindo-
se o Programa Nacional de Desestatização. Essa Medida 



Provisória se transformou na lei n. 8.031, de 12 de abril de 1990, 
dando assim condição de definitividade ao Programa Nacional 
de Desestatização. A linha de pensamento desse Programa é a 
de reordenar a posição estratégica do Estado na economia, 
transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente 
exploradas pelo setor público. Essa determinação foi mantida 
pela lei n. 9.491/97. 

 

 Dessa forma, o que Fernando Henrique fez foi apenas potencializar a 

privatização e abertura de mercado, iniciada por Collor, por meio da Lei de nº 

9.491/97 (que revogou a Lei de nº8.031/90) e das Emendas Constitucionais n° 

6, 7, 8 e 9 de 1995, a fim de trazer estabilidade econômica ao Estado brasileiro, 

desonerando e trazendo eficiência à indústria nacional, levando o Estado 

brasileiro à posição de Estado Regulador, a fim de que a prestação de serviços 

públicos, antes realizada pura e exclusivamente pelo Estado, agora fosse 

delegada ao setor privado, com a direção e fiscalização estatal. 

 

1.3 Estado Regulador: criação das agências reguladoras 

 

1.3.1 Transição do Modelo Empreendedor para Modelo Regulador 

 

 A evolução do Estado, da qualidade de Empreendedor para Regulador, 

tem como justificativa a experiência negativa da crença de que o Estado seria 

eficaz e capaz de gerir a economia. Tal afirmativa nasceu após a crise de 1929, 

conforme comenta Fonseca (2015, p.215) : 

 

Pode-se afirmar que, após a crise de 1929, houve um período 
de crença no poder do Estado, no seu potencial de organizar a 
economia. Essa crença foi alimentada pelas teorias de J. M. 
Keynes, o que leva a verem-se duas perspectivas no fenômeno 
do intervencionismo econômico, a intelectual, representada 
pelas ideias de Keynes, e a institucional, efetivada pelo 
desenvolvimento de uma administração pública econômica. A 
partir, contudo, dos anos 60, alguns teóricos começam a 
questionar e avaliar resultados da intervenção efetuada pelo 
Estado e chegam à conclusão de que os custos da intervenção 
foram maiores do que os que teriam ocorrido se se tivesse 
deixado o mercado organizar-se e reordenar-se pelos seus 
próprios mecanismos. Os custos da intervenção se 
manifestaram maiores, primeiramente pelo excessivo 
crescimento dos órgãos estatais encarregados de intervir na 
economia, e, em segundo lugar, pela manifesta ineficiência 
provocada principalmente pelo esgotamento da capacidade 



estatal de investir em novas tecnologias, causando a 
deterioração do serviço público a ser prestado. 

 

 No Brasil, o saldo negativo com a intervenção estatal foi maior por causa 

da alta tributação, conforme diz Araújo (2013, p.36): “Não obstante a tributação 

no Brasil sempre ter se mantido em níveis elevados, não se pode afirmar que os 

serviços públicos brasileiros tenham alguma vez a qualidade correspondente ao 

seu custo”.  

 No caso brasileiro, a ideia central da intervenção estatal era de que, uma 

vez o Estado detentor da propriedade pública, a mesma lhe conferiria a 

capacidade para organizar a economia, por meio de empresas estatais (públicas 

e economia mista), e ao mesmo tempo proteger os interesses públicos. 

 No entanto, o modelo empreendedor resultou no aumento das funções do 

Estado e do seu tamanho, além de elevar a tributação dos serviços públicos 

prestados. O Estado se tornou endividado, engessado e incapaz de acompanhar 

as novas tecnologias e fazer a indústria brasileira crescer.  

 Com a abertura do mercado e a privatização de alguns setores públicos, 

nasce a figura do Estado Regulador em que o Estado se abstém de intervir 

diretamente na economia, passando a regular e fiscalizar a prestação dos 

serviços públicos realizada pela iniciativa privada, por meio de concessões e 

permissões. 

 Serviço público, na concepção ampla, “é toda atividade prestacional 

voltada ao cidadão, independentemente da titularidade exclusiva do Estado e da 

forma de remuneração” (Oliveira, 2015, p.234). O serviço público visa o bem 

estar social. É atender a população nas suas necessidades essenciais à sua 

existência, de forma que o Estado satisfaça e promova direitos fundamentais da 

coletividade. 

 Aragão (2013, p.67 apud SOUZA, 1961, pp. 140-142) comenta a respeito 

dos serviços públicos antes da desestatização: 

 

Inicialmente, admitia-se apenas a prestação do Estado das 
atividades deficitárias, o que levava à repartição dos prejuízos 
por todos os contribuintes, mas “tão logo deixasse de ser 
deficitária, a atividade deveria ser transferida a particulares. [...] 
Foi o período das concessões de serviços públicos [...] A reação 
a tais princípios consolidou-se, por sua vez, com a verificação 
de que, mesmo nas atividades supletivas, muitas existiam que, 



ainda suprindo a omissão de interesse e principalmente a 
incapacidade da iniciativa particular, nem por isso eram 
deficitárias ou precisariam sê-lo. Ainda mais, passou-se a 
verificar que, sobretudo serviços de utilidade pública, a fim de 
oferecer aparelhagem satisfatória, não poderiam mais continuar 
nas mãos de concessionários. Então, o Estado foi penetrando 
cada vez mais nos territórios da iniciativa privada e aprendendo, 
notadamente, que muitos destes setores eram, além de 
altamente lucrativos, tão convincentemente capazes de influir 
nas demais condições do progresso, do desenvolvimento da 
garantia de emprego e da melhoria das condições de vida, que 
a sua entrega às condições precárias da livre concorrência não 
podia, de modo algum, satisfazer as legítimas finalidades a que 
se destinavam”. 

 

 Com a transição do modelo Empreendedor para o Regulador, o Estado, a 

fim de regular e fiscalizar a iniciativa privada, criou entes públicos para cumprir 

com esses papéis, as agências reguladoras. Fernandes Lima (2011, pp. 107-

168) cita as seguintes agências reguladoras:  

 

 Lei n° 9.427/1996 – Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL: 

regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas 

e diretrizes do governo federal. 

 

 Lei n° 9.472/1997 – Agência Nacional de Telecomunicações – 

ANATEL: órgão regulador das telecomunicações. 

 

 Lei n° 9.478/1997 – Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis – ANP: promover a regulação, a contratação e a 

fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do 

petróleo, do gás natural e dos biocombustíveis. 

 

 Lei n° 9.782/1999 – Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA: promover a proteção da saúde da população, por intermédio 

do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e 

serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, 

dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, 

bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras. 



 

 Lei n° 9.961/2000 – Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: 

promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à 

saúde, regulando as operadoras setoriais, quanto às suas relações 

com prestadores e consumidores, contribuindo para o 

desenvolvimento das ações de saúde no País. 

 

 Lei n° 9.984/2000 – Agência Nacional de Águas – ANA: implementar, 

em esfera de atribuições, a Política Nacional de Recursos Hídricos, 

integrando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. 

 

 Lei n° 10.233/2001 – Agência Nacional de Transportes Terrestres e 

Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTT e ANTAQ: 

regular ou supervisionar, em suas respectivas esferas e atribuições, 

as atividades de prestação de serviços e de exploração da 

infraestrutura de transportes, exercidas por terceiros, com vistas a 

garantir a movimentação de pessoas e bens, em cumprimento a 

padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, pontualidade 

e modicidade nos fretes e tarifas. 

 

 Lei n° 11.182/2005 – Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC – 

regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e infraestrutura 

aeronáutica e aeroportuária. 

 

 Lei n° 12.599/12 – Agência Nacional do Cinema – ANCINE: promover 

a cultura nacional e a língua portuguesa mediante o estímulo ao 

desenvolvimento da indústria cinematográfica e videofonográfica 

nacional em sua área de atuação. 

 

1.3.2 Agências Reguladoras Brasileiras: conceito e características 

 



 Silva et al. (2014, p.18), fala da concepção brasileira das agências 

reguladoras: 

 

A concepção das agências reguladoras, inseridas no Brasil no 
ensejo da Reforma do Estado, tem como elemento central a 
atribuição da regulação econômica às entidades especializadas 
autônomas, independentes tecnicamente, como tentativa de 
evitar os indesejáveis vícios constatados na regulação 
tradicional e atuar eficazmente na ordem econômica.  

 

 As agências reguladoras são autarquias que, de acordo com o Decreto-

lei n°200/1967, em seu artigo 5º, inciso I, são entes independentes e possuem 

capacidade de autoadministração, com personalidade jurídica, patrimônio e 

receita próprios, criados para a execução de atividades típicas de Administração 

Pública, de gestão administrativa e financeira descentralizada. O que significa 

que elas detêm autonomia normativa (edição de normas técnicas), autonomia 

administrativa (estabilidade e impossibilidade de exoneração ad nutum de seus 

dirigentes) e autonomia financeiro-orçamentária (taxas regulatórias).  

 Moreira Neto (2014, pp.367-368) fala das agências reguladoras como 

autarquias reguladoras: 

 

São autarquias que recebem por lei tal qualificação, quando de 
sua criação como órgãos administrativamente autônomos 
destinados a administrar certos setores econômicos e sociais 
em que são desenvolvidas atividades privadas de interesse 
público, como, entre outras, a dos serviços públicos de natureza 
econômica, exercidos por delegação (concessões e permissões 
e institutos afins), a das atividades, profissionais ou 
empresariais, que estejam legalmente submetidas a um regime 
especial de controle destinado a salvaguardar valores 
específicos, como ocorre com a moeda e o crédito, a vigilância 
sanitária, o regime do petróleo, o regime hídrico e de 
saneamento, os transportes públicos em geral e tantos outros, 
em listagem em expansão, na medida em que atividades 
privadas, em áreas econômicas ou sociais constitucionalmente 
definidas como de relevância coletiva se submetam a um 
específico ordenamento público. Essas entidades se 
caracterizam pelo exercício da função regulatória, outorgada 
pelo Legislativo através da deslegalização parcial da matéria, de 
modo a que elas possam instituir um regramento sublegal, 
derivado e autonômico (função normativa) para o setor, além de 
geri-lo (função administrativa) e de arbitrar conflitos de 
interesses sob sua competência (função parajudicial). A 
deslegalização opera ampliação e flexibilização decisionais, de 
modo mais extenso do que o fazem as técnicas clássicas 



congêneres, como a do conceito jurídico indeterminado e a da 
discricionariedade, ou seja, promovem a abertura de um espaço 
de amplas opções autônomas de administração, no qual podem 
definir um mérito regulatório, que, em razão dessa modalidade 
de delegação, não poderá ser objeto de reapreciação pelos 
tribunais para efeito de substituir as decisões administrativas, 
que lhes são próprias, embora plenamente sujeitos a controle de 
juridicidade quanto à sua validade. 

 
 
 O autor (2014, p.367) ainda destaca que “autarquias reguladoras 

distinguem-se pela outorga de uma qualificação legal, essencial e permanente”, 

o que faz com que sejam diferenciadas e destacadas das outras modalidades de 

autarquias. 

 De acordo com Garcia (2015, p.44) as agências reguladoras “exercem o 

poder de polícia em sentido estrito – polícia administrativa –, pois regulam e 

restringem a liberdade daqueles que atuam na área fiscalizada”.  

 O mesmo autor (p. 46) também comenta que a independência das 

agências reguladoras não é absoluta e as mesmas devem se submeterem ao 

controle dos três poderes da União: Judiciário (art.5º, XXXV, da CRFB), 

Legislativo (diretamente pelo Congresso Nacional ou Tribunal de Contas, art.49, 

X, e 70 e ss., CRFB) e Executivo (art.74, CRFB). 

 De acordo com Silva et al. (2014, p.37) há distinção entre as agências 

reguladoras: algumas regulam a prestação de serviços públicos atribuídos 

constitucionalmente à União, aos Estados e aos Municípios (serviços de 

interesse local); e outras regulam atividades econômicas que se submetem total 

ou parcialmente ao regime da livre iniciativa (petróleo e gás, planos de saúde, 

etc.).  

 Oliveira (2015, p. 113, apud GROTTI, 2003, pp. 157-158) cita as seguintes 

modalidades de agências reguladoras: agências reguladoras de serviços 

públicos concedidos e agências reguladoras de atividades econômicas em 

sentido estrito.  

Outros autores citam mais classificações, como por exemplo, Marinela (2013, 

p.139): 

 

Algumas agencias afetas a disciplina e controle de tais 
atividades são: 
a) serviços públicos propriamente ditos: neles estão incluídos a 
ANEEL — Agencia Nacional de Energia Elétrica, criada pela Lei 



n° 9.427/96; a ANATEL – Agencia Nacional de 
Telecomunicações, regulada pela Lei n° 9.472/97 (alterada pela 
Lei n° 12.485 de 12 de setembro de 2011); a ANTT - Agencia 
Nacional de Transportes Terrestres e a ANTAQ — Agencia 
Nacional de Transportes Aquaviários, disciplinadas pela Lei 
n°10.233/01 e a ANAC - Agencia Nacional de Aviação Civil, 
instituída pela Lei n° 11.182/05 alterada pela Lei n2 11.292/06 e 
pela Lei 12.462 de 05 de agosto de 2011 (com a finalidade de 
regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de 
infraestrutura aeronáutica e aeroportuária); 
b) atividades de fomento e fiscalização de atividade privada: 
para essas atividades, foi criada a ANCINE - Agencia Nacional 
de Cinema, introduzida, inicialmente, via Medida Provisória n2 
2.228-1/01 (alterada pela Lei n2 12.485 de 12 de setembro de 
2011 e pela Medida Provisória n° 545 de 29 de setembro de 
2011), para dispor sobre políticas relativas a atividade 
cinematográfica; 
c) atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo: 
tem- se a ANP - Agencia Nacional do Petróleo, criada pela Lei 
nº 9.478/97(alterada pela Lei n°12.490 de 16 de setembro de 
2011);  
d) Atividades que o Estado e o particular prestam: encontram-se 
agencias como a ANVISA - Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária, instituída pela Lei n° 2 9.782/1999, alterada pela 
Medida Provisória n° 557, de 26.12.2011, com o objetivo de 
proteger a saúde da população em geral, e a ANS - Agencia 
Nacional de Saúde Suplementar, Lei n° 9.961/00, controladora 
das entidades que oferecem planos de saúde; 
e) agencia reguladora do uso de bem publico: tem-se a ANA — 
Agencia Nacional de Águas, criada pela Lei n° 9.984/00, tendo 
como alvo a implementação da política nacional de recursos 
hídricos e o controle do uso desses recursos em águas de 
domínio da União. 

 
 Dotadas de independência e certa liberdade de decisão dos atos da livre 

iniciativa, as agências reguladoras “passaram a fazer parte do cotidiano dos 

cidadãos brasileiros e são agora protagonistas de importantes políticas públicas, 

produzindo decisões e interferindo nas relações econômicas” (Silva et al., 2014, 

p29). 

 

 

 

2 O Poder Regulatório Estatal 

 

2.1 Conceito de Poder Regulatório 

 



 Sampaio (2013, p.61) conceitua regulação “como o conjunto de formas 

indiretas de intervenção do Estado sobre a atividade econômica”. Schapiro 

(2010, p.86) fala sobre o objetivo da regulação:  

 

De uma maneira simplista, a regulação econômica busca a 
construção de regras e estruturas de incentivos capazes de 
mitigar falhas de mercado: emular a situação de concorrência 
perfeita quando esta não é possível de se estabelecer pelas 
próprias características do mercado ou do sistema produtivo 
para o bem em questão. 

 

 A regulação, portanto, é a forma de Estado intervir indiretamente na 

economia e tem como finalidade garantir a livre concorrência entre os agentes 

da iniciativa privada. A concorrência é assim definida por Schapiro (2010, p.84): 

 

A concorrência é a força pela qual os produtores encontram os 
melhores resultados possíveis quando destinam seus esforços 
na busca de maior eficiência: produtores buscam ganhos de 
produtividade que são rapidamente repassados aos produtos 
para que seja possível aumentar sua parcela de mercado. 
Assim, a economia encontra dinamismo produtivo (busca de 
novas tecnologias) e os consumidores conseguem se beneficiar 
disso (acesso a novos produtos, com preços mais baixos). 

 

 A concorrência é resultado da abertura do mercado e principal efeito da 

privatização, em que o alcance da eficiência na prestação de serviços se daria 

com a competitividade entre os agentes da iniciativa privada. 

 O Estado, para garantir a livre concorrência, intervém na esfera 

econômica, por meio das agências reguladoras, executando o Poder 

Regulatório, que de acordo com Aragão et al. (2011, p.64) pode ser definido 

como “o poder de editar normas de caráter geral, abstrato e impessoal”. 

 Lima (2013, p.53-54), faz uma definição mais ampla quanto ao poder 

regulatório: 

[...] Designamos como poder regulador o conjunto de atribuições 
típicas das agências reguladoras, necessárias à regulação de 
um determinado setor econômico. O poder regulador engloba o 
exercício de funções administrativas, o poder normativo e o 
poder de julgar e arbitrar conflitos, desde que especificamente 
relacionados à atividade regulatória. 

 



 Sampaio (2013, p.62) faz referência ao poder regulatório ao dizer que “a 

regulação adota um prisma eminentemente normativo, além, logicamente, das 

funções de fiscalização, sanção e solução de conflitos entre agentes regulados”, 

dando a entender que o conceito de poder regulatório está intimamente ligado à 

orientação por meio de normas específicas (normas técnicas) para uma 

determinada atividade nas mãos da iniciativa privada. 

 O poder regulatório, portanto, é a forma do Estado atuar indiretamente na 

economia, por meio de meio de normas técnicas, a fim de orientar, fiscalizar e 

resolver conflitos entre os agentes da iniciativa privada, de forma a manter um 

harmonioso ambiente competitivo e garantindo a livre concorrência. 

 

2.2 Poder Regulatório X Poder Regulamentar 

 

 O poder regulatório não pode ser confundido com o poder regulamentar. 

Ambos são distintos tanto na execução quanto por quem tem competência para 

executá-los. Enquanto o poder regulatório é exercido pelas agências 

reguladoras, o poder regulamentar o é pelo Chefe do Poder Executivo.  

 De acordo com Moraes et al. (2002, p.41) o ato de regular é diferente do 

ato de regulamentar: 

 

Regular é um termo mais genérico, que abrange regulamentar. 
No Direito brasileiro, porém, têm significados específicos, sendo 
regular o ato de sujeitar a regras em geral, mais aproximado ao 
sentido de normatizar, e regulamentar o ato de sujeitar a 
regulamentos, especificamente, cuja edição é da competência 
privativa dos Chefes de Executivo, mediante seu ato 
administrativo característico, que é o Decreto (grifos do autor). 

 

 Quanto ao poder regulamentar, Nadal e Santos (2011, p.45), destaca que 

“essa espécie de poder é privativa do chefe do Executivo e se exterioriza por 

meio de decreto”. No entanto, a doutrina é divergente quanto ao termo 

“regulamentar” preferindo usar a palavra “normativo”: 

 

O Poder Regulamentar e o poder conferido ao administrador, em 
regra, chefe do Poder Executivo, para a edição de normas 
complementares à lei, permitindo a sua fiel execução. 
Há certa divergência doutrinaria no tocante a denominação dada 
a esse Poder, também se admitindo a terminologia “Poder 



Normativo”, já que a expressão “Regulamentar” não esgota toda 
a competência normativa da Administração, sendo apenas uma 
das suas formas de expressão. (MARINELA, 2013, p.218) 
 
Normalmente, fala-se em poder regulamentar; preferimos falar 
em poder normativo, já que aquele não esgota toda a 
competência normativa da Administração Pública; é apenas uma 
de suas formas de expressão, coexistindo com outras [...]  
(DI PIETRO, 2014, p.91) 

 
 
 Di Pietro (2014, p.92) ainda fala de regulamentos jurídicos ou normativos 

e regulamentos administrativos ou de organização, em referência aos poderes 

regulamentar e regulatório, respectivamente:  

 

Os regulamentos jurídicos ou normativos estabelecem 
normas sobre relações de supremacia geral, ou seja, aquelas 
relações que ligam todos os cidadãos ao Estado, tal como ocorre 
com as normas inseridas no poder de polícia, limitadoras dos 
direitos individuais em benefício do interesse público. Eles 
voltam-se para fora da Administração Pública. 
Os regulamentos administrativos ou de organização contêm 
normas sobre a organização administrativa ou sobre as relações 
entre os particulares que estejam em situação de submissão 
especial ao Estado, decorrente de um título jurídico especial, 
como um contrato, uma concessão de serviço público, a outorga 
de auxílios ou subvenções, a nomeação de servidor público, a 
convocação para o serviço militar, a internação em hospital 
público etc (grifos do autor). 

 

 O poder regulatório, portanto, se diferencia do pode regulamentar, visto 

que este tem aplicação normativa geral e exercido pelas agências reguladoras, 

enquanto que aquele é de aplicação normativa específica, de natureza 

mandamental, orientadora e fiscalizadora, demando do Chefe do Poder 

Executivo. 

 

2.3 Natureza dos atos das Agências Reguladoras 

 

 Os atos administrativos das agências reguladoras são de natureza 

normativa geral e abstrata. Meirelles (1998, p.145) fala a respeito do tipo geral e 

abstrato de ato administrativo: 

 

Atos gerais - Atos administrativos gerais ou regulamentares são 
aqueles expedidos sem destinatários determinados, com 



finalidade normativa, alcançando todos os sujeitos que se 
encontrem na mesma situação de fato abrangida por seus 
preceitos. São atos de comando abstrato e impessoal, 
semelhantes aos da lei, e, por isso mesmo, revogáveis a 
qualquer tempo pela Administração, mas inatacáveis por via 
judicial, a não ser pela representação de inconstitucionalidade. 
Somente quando os preceitos abstratos dos atos gerais são 
convertidos pela Administração em providências concretas e 
específicas de execução é que se tornam impugnáveis por quem 
se sentir lesado pela atuação administrativa. 
Exemplos desses atos temo-los nos regulamentos, nas 
instruções normativas e nas circulares ordinatórias de serviços. 
A característica dos atos gerais é que eles prevalecem sobre os 
atos individuais, ainda que provindos da mesma autoridade. 
Assim, um decreto individual não pode contrariar um decreto 
geral ou regulamentar em vigor. Isto porque o ato normativo tem 
preeminência sobre o ato específico. 
Os atos gerais, quando de efeitos externos, dependem de 
publicação no órgão oficial para entrar em vigor e produzir seus 
resultados jurídicos, pois os destinatários só ficam sujeitos às 
suas imposições após essa divulgação. Nos Municípios que não 
tenham órgão para suas publicações oficiais os atos gerais 
devem ser afixados na Prefeitura, em local acessível ao público, 
para que possam produzir seus regulares efeitos. 

 

Cardoso (2010, p.34) diz que “dentre as espécies de atos normativos da 

Administração, a que mais sintonia guarda com a missão das agências, 

produzindo efeitos externos a seu corpo administrativo, é a resolução”: 

 

Resoluções - Resoluções são atos administrativos normativos 
expedidos pelas altas autoridades do Executivo (mas não pelo 
Chefe do Executivo, que só deve expedir decretos) ou pelos 
presidentes de tribunais, órgãos legislativos e colegiados 
administrativos, para disciplinar matéria de sua competência 
específica. Por exceção admitem-se resoluções individuais. As 
resoluções, normativas ou individuais, são sempre atos 
inferiores ao regulamento e ao regimento, não podendo inová-
los ou contrariá-los, mas unicamente complementá-los e explicá-
los. Seus efeitos podem ser internos ou externos, conforme o 
campo de atuação da norma ou os destinatários da providência 
concreta (MEIRELLES, 1998, p.163).  

 

 No entanto, Cardoso (2010, p.35-36) destaca que os atos das agências 

reguladoras vão mais além que as resoluções: 

 

Os atos normativos das agências reguladoras, em razão dos 
amplos poderes conferidos aos mesmos, vão além das 
resoluções, configurando uma nova espécie de ato 
administrativo normativo: atos regulatórios normativos. Na 



prática das agências reguladoras, entretanto, utiliza-se, pelas 
razões expostas, a denominação “resolução” ou “resolução 
normativa”, sempre que destinada à produção de efeitos 
externos à Administração e aos seus servidores. 
Os atos normativos das agências reguladoras poderão, dando 
executoriedade às políticas públicas escolhidas expressas em 
leis finalísticas, especificarão os direitos e obrigações impostas 
por lei aos particulares. [...] Para a concretização destas normas 
– usualmente constantes em leis de instituição das agências 
reguladoras no Brasil – necessário o reconhecimento deste 
poder. Os atos normativos de direito regulatório deverão pautar-
se pelas finalidades estabelecidas na lei de instituição da 
referida agência, e deverão atender requisitos formais – respeito 
a normas do processo de criação – e materiais – atendimento de 
finalidade específica e proporcionalidade. [...] No exercício deste 
poder normativo, atividade própria do Executivo, no campo da 
discricionariedade administrativa, disciplinará, amiúde, os 
comandos legais. A discricionariedade administrativa será 
prioritariamente técnica, mas ainda assim, compreendida como 
político-administrativa. Querer ver as agências unicamente 
como exercentes de atividade administrativa balizada pela 
discricionariedade técnica é menosprezar sua atuação. É torná-
la menor que os demais entes ou órgãos que exercem atividade 
administrativa normativa. 

 

 Lehfeld (2008, p.261 e 264) ainda diz: 

 

Por se tratar de entidades adaptadas na Administração Pública 
indireta, é evidente a proximidade de sua função reguladora com 
os regulamentos administrativos. Mas, a função exercida pelas 
agências parece comportar significado mais amplo, 
especialmente em decorrência da autonomia a elas atribuída.  
Essa competência normativa atribuída pelo núcleo político do 
Estado (Poderes Legislativo e Executivo) às agências 
reguladoras não representa propriamente inovação da ordem 
jurídica, pois não são competentes para legislar. Na realidade, 
estabelecem normas (regras) de cunho operacional, a fim de 
suprir, com eficiência, as metas e objetivos a elas previamente 
estabelecidos. 

 

 Em síntese, os atos administrativos das agências reguladoras são de 

natureza geral e abstrata; no entanto, são discricionários devido à autonomia 

legal dada às agências reguladoras, que detêm liberdade jurídica, determinada 

pela lei que as criou, para editar normas técnicas sem criar ou inovar na 

legislação.  

 

 

 



 

 

 

3 Limites do Poder Normativo das Agências Reguladoras 

 

3.1 Fundamento do Poder Normativo das Agências Reguladoras 

 

3.1.1 Poder Legiferante e Poder Normativo 

 

 Poder Legiferante é o poder de criar leis, o poder de legislar, originário da 

Constituição da República Federativa Brasileira, de competência do Poder 

Legislativo. É deste poder que se derivam todas as leis que compõem o 

ordenamento jurídico brasileiro. Dentre estas leis, se encontram as normas 

editadas pelas agências reguladoras, decorrentes do exercício do Poder 

Normativo: o poder de regular, editar normas gerais e abstratas, específicas para 

um determinado setor regulado. Portanto, os atos praticados pelas agências 

deverão ser fundamentados no Poder Legiferante do qual deriva o Poder 

Normativo para edição das normas reguladoras. Isso porque as agências 

reguladoras somente editam normas de acordo com a lei que as instituiu.  

Aragão et al (2011, pp.59-60) faz a seguinte distinção entre Poder 

Legiferante e Poder Normativo:  

 

Nos limites da conceituação teórica, não há grande dificuldade 
em distinguir dois dos poderes fundamentais do Estado – o 
legiferante e o regulamentar. O primeiro é primário, porque se 
origina diretamente da Constituição na escala hierárquica dos 
atos normativos; o segundo é secundário, porque tem como 
fonte os atos derivados do poder legiferante. Portanto, como 
regra, afirma-se que o primeiro gera a lei (ou ato análogo com 
outra denominação) e o segundo o regulamento – caracterizado 
como ato administrativo e, frequentemente, revestido de 
denominações diversas (decretos, resoluções, portarias etc.). 
Sendo ato administrativo, o ato regulamentar é subjacente à lei 
e deve pautar-se pelos limites desta. [...] No que o regulamento 
infringir ou extravasar da lei, é irrito e nulo, por caracterizar 
situação de ilegalidade. [...] 

 

O Poder Legiferante é poder que dá origem ao Poder Normativo, sendo 

entendida essa relação como uma autorização do Poder Legislativo às agências 



reguladoras para edição de normas, de natureza orientadora e conteúdo técnico, 

para os agentes regulados e população, sem criar ou inovar no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Nesse sentido, Cardoso (2010, p.36-37) faz o seguinte comentário: 

 

[...], as normas gerais e abstratas das agências reguladoras 
podem ser definidas da seguinte forma: atos regulatórios 
normativos gerais e abstratos emitidos com fundamento no 
poder normativo previsto nas leis de instituição das agências 
reguladoras para o exercício da discricionariedade 
administrativa na aplicação de regras, bem como para a escolha 
dos meios eficientes para a implementação de 
diretrizes/objetivos/princípios expressos em legislação 
finalística, que pautados pela regra da proporcionalidade, 
especificam direitos e obrigações a todos os atingidos do setor 
regulado. 

 

 Com clareza, o autor supracitado, reforça a ideia de que as normas das 

agências estão adstritas à lei de criação das mesmas, de forma que a 

discricionariedade administrativa, adquirida pela lei que as instituiu, seja exercida 

dentro da legalidade. 

Em questão de discricionariedade, se destaca a autonomia administrativa 

das agências reguladoras, pois esta “significa que, dada a personalidade jurídica 

própria, a autarquia contrata e administra em seu próprio nome, contrata 

obrigações e adquire direitos, mas dentro das regras do ordenamento vigente” 

(Morais et al, 2002, pp.49-50), ou seja, a liberdade de praticar atos 

administrativos, em sentido regulatório, deverá respeitar os limites e parâmetros 

da legislação da respectiva agência, pois no momento que esta autonomia 

excede sua área delimitada pela lei, fica configurada a violação do princípio da 

legalidade; logo, abuso no exercício do poder normativo. 

 Lehfeld (2008, p.253) ainda diz que “essa discricionariedade, no entanto, 

condiciona-se aos objetivos previamente estabelecidos pelas agências, nos 

termos da legislação pertinente ao setor sob sua atuação”, complementado o 

entendimento que as agências deverão exercer sua função sem exorbitar da sua 

esfera de competência. 

No entanto, dada autonomia das agências reguladoras, o exercício do 

poder normativo das mesmas pode gerar conflitos com os atos do chefe do 

Poder Executivo, conforme comenta Cardoso (2010, pp.37-38): 



 

O reconhecimento das normas das agências como atos 
normativos regulatórios de aplicação de regras, com 
discricionariedade, ou de diretrizes/objetivos/princípios, 
pautados pela proporcionalidade, repercute na delimitação do 
campo de atuação dos regulamentos do chefe do Executivo. 
Toda espécie normativa que veicule matéria administrativa pode 
ser regulamentada pelo chefe do Executivo. A Constituição não 
traz qualquer limitação nesse sentido. Até mesmo uma norma 
constitucional pode ser regulamentada diretamente através de 
um Decreto do Presidente da República. 
Não há qualquer óbice a que o Presidente da República edite 
regulamentos no setor reservado às agências reguladoras, 
desde que observe, na expedição do ato, os parâmetros trazidos 
na lei da respectiva agência. O chefe do Executivo pode, através 
de Decreto, aprovar regulamentos para dar operatividade às 
agências, implantando-as, dando execução ao que foi prescrito 
nas leis de instituição, especificando a atuação de seus 
servidores ou mesmo procedimentos para a operacionalização 
de seus objetivos. 

 

 

 Nada impede que o chefe do Poder Executivo exerça o poder regulatório, 

desde que seja respeitada a lei da agência reguladora do respectivo setor 

regulado. Surgindo conflitos entre os atos das agências reguladoras e os atos do 

Poder Executivo, o Poder Judiciário intervém por meio do controle judicial, em 

que as ações das agências reguladoras são analisadas e passíveis de veto ou 

não, dependendo do caso em discursão.  

Silva et al. (2014, p.43) diz que na possibilidade de conflitos entre as 

agências reguladoras e o Chefe do Poder Executivo, “o controle judicial, nesse 

caso, tem efeito de assegurar a autonomia decisória das agências”, significando 

que o controle judicial não retira a autonomia das agências, mas apenas 

desconstituirá os atos nocivos aos agentes regulados. A discricionariedade 

administrativa das agências é respeitada na medida em respeitam o princípio da 

legalidade. 

 Lehfeld (2008, pp.268-269) fala de como o controle judicial é exercido pelo 

Judiciário: 

 

Embora as agências reguladoras tenham sido criadas para 
proporcionar flexibilidade e agilidade na resolução de conflitos, 
por meio de suas decisões, não se vislumbra a possibilidade de 
se restringir o controle do Poder Judiciário, uma vez provocado, 
desses atos, caracterizados, em grande parte, pelo teor técnico 



e específico da matéria. Para tanto, os tribunais possuem 
auxiliares, como os peritos, nomeados para suprirem esse déficit 
de conhecimento por parte dos julgados, no intuito de qualificá-
los para a devida apreciação das decisões proferidas por essas 
entidades autárquicas especiais. 
Porém, esse controle judicial deve ser realizado com a finalidade 
de resguardar a ordem jurídica e, por conseguinte, evitar abusos 
e ilegalidades no processo decisório das agências reguladoras, 
sob pena de prejudicar a autonomia dessas entidades frente aos 
agentes econômicos submetidos à regulação. É imprescindível 
que o Judiciário reconheça e legitime as competências 
atribuídas às agências, agindo com relativa autocontenção e 
parcimônia, no intuito de não dotar sua intervenção de incertezas 
e subjetivismos.  

 

 O Judiciário no exercício do controle judicial dos atos das agências 

reguladoras, deverá ser minucioso, prestando sempre atenção aos efeitos e 

consequências que as normas reguladoras teriam se aplicadas, de forma que as 

mesmas tragam os benefícios esperados pelos agentes regulados e a população 

em geral; pois uma norma técnica mal elaborada trará dúvidas quanto a 

legitimidade das agências.  

 No entanto, acompanhar os atos das agências reguladoras não é papel 

somente do Judiciário: o Poder Executivo e o Poder Legislativo também estão 

envolvidos nesta tarefa. A esse respeito, Aragão et al (2011, p.248) faz o 

seguinte comentário: 

 

 É fundamental, num sistema democrático, a organização 
do Estado de modo a gerar efeitos de limitação de 
competências. As agências independentes têm de estar 
subordinadas ao princípio de que o poder limita o poder. Isso 
não significa a possibilidade de revisão direta dos atos 
praticados pelas agências, muito menos por critérios de 
natureza técnico-científica. O controle envolve especificamente 
a fiscalização destinada à identificação de defeitos ou abusos no 
exercício das competências próprias e privativas das agências. 
 O Poder Executivo central não exercita poder hierárquico 
em relação às agências independentes. Mas lhe cabe 
acompanhar seu desempenho e a conduta de seus 
administradores, inclusive para o fim de instalar procedimento de 
natureza punitiva, visando à sua destituição. 
 Ao Poder Legislativo incumbe o exercício de fiscalização 
sobre a atuação das agências independentes. Mas também 
exercita uma função de controle relacionada com a disciplina dos 
setores regulados. 
 O Poder Judiciário desempenha atividade de cunho 
revisivo, visando à desconstituição de atos gerais ou abstratos 



ilegais ou abusivos. Aplicam-se, de modo especial, os 
instrumentos processuais a direitos coletivos e difusos. 

 

 Os três poderes em conjunto trabalham a fim de garantir a harmonia do 

ordenamento jurídico brasileiro. Enquanto o Judiciário revisa os atos das 

agências, o Executivo pune, quando necessário, seus administradores e o 

Legislativo fiscaliza no sentido de não permitir que as normas regulatórias 

exorbitem da esfera de atuação da legislação de cada agência reguladora. Trata-

se de evitar desvios de finalidade das normas regulatórias, o abuso no exercício 

do poder normativo, além de proteger os agentes regulados e a sociedade dos 

efeitos nocivos de atos viciados de ilegitimidade. 

 Portanto, o Poder Legiferante é que controla e limite a discricionariedade 

do Poder Normativo, de forma este que não ultrapasse os limites que aquele 

criou e cumpra as funções previstas na legislação vigente. Com isso, as agências 

reguladoras deverão praticar atos plenamente pautados pela lei que lhes 

outorgou existência, de forma que suas normas não estejam viciadas de 

ilegalidade. O controle judicial realizado pelo Judiciário é a maneira de conter o 

abuso no uso do poder normativo das agências reguladoras, garantia de 

eficiência na prestação dos serviços públicos e resguardo do princípio da 

legalidade. Não somente o Judiciário, mas também o Executivo e o Legislativo, 

a fim de proteger a harmonia do ordenamento jurídico de leis ilegítimas e 

prejudiciais a todos as pessoas envolvidas, seja agente regulado ou a sociedade 

em geral. 

 

3.1.2 Princípio da Legalidade e o Poder Normativo das Agências Reguladoras 

 

 O Princípio da Legalidade, no sentido geral, estar previsto no art.5° da 

CRFB, no qual se lê “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei”. Se entende por esse texto que toda ação por 

parte de qualquer ente do Estado Democrático de Direito deverá ter previsão 

legal. Trata-se da legalidade no sentido amplo. Visa a proteção da sociedade de 

ações arbitrárias estatais. 



 No entanto, para a Administração Pública, a legalidade é tudo que a lei 

permite, ou seja, somente exercerá atos permitidos pela lei. Não estando contido 

na mesma, é ilegal. Trata-se do sentido estrito. 

Di Pietro (2014, pp.64-65) comenta a respeito do Princípio da Legalidade 

no âmbito da Administração Pública: 

 

Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública só 
pode fazer o que a lei permite. No âmbito das relações entre 
particulares, o princípio aplicável é o da autonomia da vontade, 
que lhes permite fazer tudo o que a lei não proíbe [...] 
No direito positivo brasileiro, esse postulado, além de referido no 
artigo 37, está contido no artigo 5º, inciso II, da Constituição 
Federal que, repetindo preceito de Constituições anteriores, 
estabelece que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa senão em virtude de lei". 
Em decorrência disso, a Administração Pública não pode, por 
simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer 
espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados; 
para tanto, ela depende de lei.  

 
 

 Para a Administração Pública, se a lei permite que se proceda de 

determinada forma, ela o fará. Porém, se não, deixará de lado tal procedimento. 

Esse princípio é visto nas leis de criação de cada agência reguladora, em que 

se vislumbra o que a mesma pode ou não fazer no exercício de suas atividades. 

Ainda que possuam autonomia, a discricionariedade administrativa das agências 

reguladoras no exercício do poder normativo não representa desvio de 

constitucionalidade, conforme Aragão et al. (2011, p.65) diz: 

 

Por conseguinte, não nos parece ocorrer qualquer desvio de 
constitucionalidade no que toca ao poder normativo conferido às 
agências. Ao contrário do que alguns advogam, trata-se do 
exercício de função administrativa, e não legislativa, ainda que 
seja genérica sua carga de aplicabilidade. Não há inovação na 
ordem jurídica com a edição dos atos regulatórios das agências. 
Na verdade, foram as próprias leis disciplinadoras da regulação 
que, como visto, transferiram alguns vetores, de ordem técnica, 
para normatização pelas entidades especiais – fato que os 
especialistas têm denominado “delegalização”, com fundamento 
no direito francês (“domaine de l’ordennance”, diverso do 
clássico “domaine de La loi”). Resulta, pois, que tal atividade não 
retrata qualquer vestígio de usurpação da função legislativa pela 
Administração [...] 
 

 



 As agências reguladoras não visam criar leis, mas de acordo com as 

mesmas, elaborar normas técnicas para um determinado setor. Devem seguir 

exatamente o que prescreve a legislação que lhes deu existência, visto que as 

agências não detêm o poder de legislar, mas sim o de regular normas gerais e 

abstratas, a fim de orientarem os agentes regulados. 

O autor (p.96) também cita, a regulação executiva e a judicante: 

 

[...] além da já citada regulação normativa, há também a 
regulação executiva e a judicante. Quanto a esta última, registre-
se que, igualmente, não há usurpação de competências 
judiciais. Afinal, por meio da função regulatória, o Estado fixa 
uma ponderação entre custos e benefícios para todo o setor [...]. 
Já a regulação executiva não representa maior novidade, posto 
que sua manifestação se dá por meio de típicos atos 
administrativos. 

 

 

 A Administração Pública, representada pelas agências reguladoras no 

que diz respeito à regulação de serviços prestados pela iniciativa privada, 

seguirá sempre o que permite ou não proibe a lei, em obediência ao princípio da 

legalidade, exercendo função administrativa e não função legislativa, pois não 

poderá inovar na edição de suas regras e regulamentos aos agentes regulados. 

 Portanto, o poder normativo, derivado do poder legiferante, não significa 

liberdade para criação de leis, mas com base nas mesmas, editar normas de 

ordem técnica para setores públicos em mãos da iniciativa privada. 

 

3.2 Alcance do Poder Normativo das Agências Reguladoras 

 

3.2.1 Limites do Poder Normativo das Agências Reguladoras 

 

 Sendo o poder normativo das agências reguladoras derivado do poder 

legiferante, este lhe imporá certos parâmetros na edição de normas técnicas, 

visto que em razão do princípio da legalidade no âmbito da Administração 

Pública, as agências somente farão o que a lei permitir ou não proibir.  

 No que diz respeito aos limites, as agências jamais poderão exercer o 

poder de legislar, criar ou inovar no ordenamento jurídico. Quanto aos 



parâmetros, as agências deverão seguir um rol de procedimentos, previstos em 

sua lei de criação, no momento da elaboração das normas reguladoras. 

Instituída a agência reguladora, esta deverá começar pela observância 

dos princípios constitucionais seguidos pela Administração Pública, listados 

abaixo conforme Aragão et al. (2011, p.99-100): 

 
 Definidas a legitimidade da função e da opção pela 
utilização da regulação normativa, bem como o marco 
regulatório, a questão passa a ser de necessidade de 
observância dos princípios constitucionais que regem a 
administração pública. 
 Destaque-se, primeiramente, o princípio da eficiência, cujo 
controle de sua observância deve se pautar pelo exame das 
características da função regulatória – a intervenção exige 
ponderação entre custos e benefícios, bem como o equilíbrio do 
sistema. 
 Isso exige observância do princípio da proporcionalidade. 
 Para que os interesses sejam devidamente identificados e 
sopesados, impõe-se a realização de audiência pública e de 
coleta de opinião. 
 Tais instrumentos de participação não se limitam à 
questão relevante, mas a toda e qualquer restrição de direitos, 
que exige a observância do princípio do devido processo legal. 
Trata-se de uma democracia procedimental, de legitimação da 
ação administrativa por meio do procedimento. 
 Tal princípio acarreta no dever de a regulação observar, 
ainda, o princípio da motivação, pelo qual se exige que a 
regulação, como instrumento de intervenção, seja motivado, 
considerando as contribuições da sociedade na audiência – 
princípio do hard look review. 
 Essa motivação deve ser técnica, eis que a função 
regulatória tem a peculiaridade de se destinar a uma coletividade 
e, portanto, deve ser exercida por quem tenha conhecimento 
específico sobre aquele setor – princípio da especialidade. 
 Essa motivação vai viabilizar o exercício do controle de 
atendimento do princípio da moralidade, evitando as capturas 
econômicas e políticas. 
 Isso se previne, também, com a nomeação de dirigentes 
com conhecimento no segmento regulado e regras de 
quarentena (remunerada) bem definidas. 
 
 

As agências deverão observar, no ato da elaboração das normas 

reguladoras, os princípios constitucionais que regem a Administração Pública 

bem como a participação dos agentes regulados e da sociedade, a fim de 

garantir normas justas e eficientes para um determinado setor.  

Mas, por que o Estado não se responsabiliza pela edição das normas 

reguladoras? Porque o Estado é deficiente para legislar normas específicas para 



os setores econômicos em constante evolução. Ao Poder Legislativo falta 

agilidade para exercer essa função e isso prejudicaria o bom funcionamento do 

mercado. Por essa razão, as agências reguladoras surgem como instrumento de 

criação dessas normas.  

Quanto a esse problema, Araújo (2013, p.80-81) faz o seguinte 

comentário: 

 

 Na verdade, uma das razões da instituição das agências 
reguladoras foi a constatação de que, para manter a livre e 
equilibrada concorrência, necessitava-se da criação de 
instrumento de edição de normas que conseguisse acompanhar 
a dinâmica acelerada dos setores econômicos, estabelecendo 
regras com a agilidade necessária. Agilidade, esta, que não 
poderia ser esperada do Poder Legislativo, que não possui nem 
o conhecimento detalhado do setor regulado, nem a agilidade 
suficiente para editar normas. Assim é que se espera das 
agências reguladoras o desenvolvimento de regras, com base 
em lei, mas com a finalidade de apresentar soluções racionais, 
gerais e uniformes para as diversas situações fáticas que 
surjam. 
 É certo que o desenvolvimento dessas regras encontrará 
pontos de apoio nas leis, mas seu conteúdo será definido pelas 
agências com certa margem de liberdade, visando a dar 
soluções justas para os casos concretos. 
 Nesse sentido, é que são necessárias as audiências e 
consultas públicas prévias à formação da norma regulatória, as 
primeiras destinadas a colher as impressões dos agentes 
interessados a respeito da melhor norma possível; as segundas, 
a obter a visão técnica de especialistas. Fala-se, até, em 
produção normativa consensual, já que os agentes que serão 
regidos pela norma participam de sua formação. 
 A atividade das agências reguladoras, portanto, na prática, 
se posiciona muito além da simples aplicação de vontades 
 pré-estabelecidas, seja porque o Poder Legislativo não 
dispõe de conhecimentos específicos sobre o setor regulado, 
seja porque não teria condições de apresentar todas as soluções 
para os problemas que surgiriam nos setores regulados no 
futuro. 
 Em verdade, se assim não fosse, sequer seriam 
necessárias as audiências públicas prévias à edição de normas 
regulatórias, nas quais os agentes interessados participam 
ativamente da formação da norma, expondo as suas visões: a 
norma a ser aplicada já estaria posta a partir da publicação da 
lei ou do decreto no Diário Oficial. 

 

 A falta de agilidade do Poder Legislativo é suprida pelas agências 

reguladoras, criadas com a capacidade técnica para editar normas específicas a 

cada setor interessado. Com a participação dos agentes regulados e da 



sociedade, as normas são editadas, trazendo a existência o instituto da 

democracia participativa, em que os grupos de interesses e a população tem sua 

opinião e necessidades consideradas na elaboração dos regulamentos, de forma 

se ver atingidos os objetivos da coletividade. 

Cardoso (2010, pp.45-47 e 53) faz o seguinte comentário sobre os grupos 

de interesses e cidadãos, personagens diretamente atingidos pela edição das 

normas técnicas:  

 

 Nesta nova postura sugerida pela reforma do Estado e da 
Administração, compete à sociedade intervir, não só por seus 
representantes políticos no Congresso, mas ainda na 
elaboração de normas que a atinja mais diretamente, que 
tangencie seu grupo de interesse. Os grupos de interesse 
exercem sua participação democrática de forma organizada, por 
meio de estruturas devidamente institucionalizadas, com formas 
procedimentais garantidoras de sua atuação. São vistos como 
órgãos colaboradores dos partidos e da burocracia estatal. [...] 
Nesta linha, as agências reguladoras são estruturas organizadas 
para o exercício de participação democrática dos grupos de 
interesse, estabelecendo-se procedimentos de consulta e de 
audiência pública para a elaboração de suas normas. 
 O processo de transferência de poderes normativos às 
agências pretende quebrar o monopólio público estatal da 
elaboração normativa, promovendo uma importante 
democratização quando do exercício do poder regulador das 
agências. É óbvio que a fonte das normas continuará sendo 
preponderantemente estatal no modelo proposto, só que 
possibilitará uma intensa participação da sociedade. 
 A elaboração do direito regulador é marcada pela 
participação. Privilegia-se o administrado/consumidor, que 
necessariamente será consultado através de associações 
relacionadas ao âmbito de cada uma das agências reguladoras. 
Propõe uma Administração consensualizada como meio de 
garantir o cumprimento voluntário de normas elaboradas com a 
participação dos grupos de interesses. [...] 
 As agências reguladoras servem à compatibilização da 
representação indireta com os anseios de participação direta da 
sociedade, coadunando parcela de democracia representativa, 
através da fixação de critérios suficientes e finalísticos para a 
edição de atos administrativos gerais, com a ampla participação 
popular, garantida por processos de consulta e de audiência 
públicas.  

 

 A criação das agências reguladoras estreitou o vínculo de ligação entre o 

Estado e a sociedade, de forma que as agências se tornaram o meio pelo qual 

a sociedade e os grupos de interesse, inseridas na mesma, expressem suas 

necessidades ao Estado e as ver cumpridas em forma de regulamentos aos 



setores públicos nas mãos da iniciativa privada. Trata-se de vivenciar a 

Democracia. 

Conclui-se, assim, que os limites do poder normativo das agências 

reguladoras, embasados na Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, os princípios constitucionais que regem a administração pública, 

representam a garantia do bom funcionamento do mercado, em que a agência 

reguladora está limitada a editar normas reguladoras com escopo na lei que a 

instituiu, sem inovar ou criar lei nova, não infringindo o princípio da legalidade, e 

que a agência deverá, antes de editar qualquer norma, consultar os interessados 

e a população por meio de audiências públicas e processos de consulta, a fim 

de alcançar a eficiência na prestação dos serviços públicos. 

 

3.2.2 Abuso no uso do Poder Normativo: consequências e efeitos sobre a 

sociedade 

 

 No momento que as agências reguladoras, na execução do poder 

normativo, ultrapassam os limites impostos pela lei que as criou, fica configurado 

o abuso do poder regulador, tornando suas normas viciadas de ilegitimidade. 

 O abuso do poder normativo traz a tona a questão da legitimidade das 

agências, visto estas, aparentemente, serem dotadas amplos poderes nem 

sempre embasados na lei. 

 Araújo (2013, pp.87-89) faz o seguinte comentário quanto a esse 

questionamento e cita algumas consequências quanto ao mal funcionamento do 

poder normativo das agências reguladoras: 

 
 O questionamento a respeito da legitimidade das agências 
surge a partir da percepção de que elas dispõem de amplos 
poderes, nem tanto atrelados à fiel execução de lei, assim como 
de que o exercício desses amplos poderes pode, no mais das 
vezes, possuir caráter redistributivo de recursos entre diversos 
segmentos da sociedade. 
 Esse caráter redistributivo de recursos por meio de atos 
das agências reguladoras, apesar de poder encontrar um 
longínquo fundamento em lei, não encontra todos os elementos 
nela definidos. 
 Tal ocorre, por exemplo, quando as agências, na gestão 
de serviços públicos, fixam as tarifas a serem praticadas pelos 
concessionários prestadores do serviço e estabelecem as cotas 
e a responsabilidade pelo pagamento dos encargos setoriais, 
que se encontram genericamente previstos em lei. 



 Diferentemente do que ocorre no Direito Tributário, no qual 
se exige que todos os elementos das exações se encontrem 
previamente definidos em lei (legalidade estrita: sujeito passivo, 
base de cálculo, alíquotas, etc.), na gestão de serviços públicos 
as agências reguladoras atuam com grande margem de 
liberdade em relação à lei. 
 E não se pode negar que a fixação de tarifas e de encargos 
setoriais possui eminente caráter redistributivo, seja entre 
classes de consumo, seja entre consumidores e concessionários 
prestadores do serviço. 
 Esse caráter redistributivo também se revela presente 
quando as agências reguladoras atuam na regulação de 
atividades econômicas, ao imporem ônus sobre a determinados 
segmentos em detrimento de outros. 
 [...] A questão se torna mais saliente quando se observa 
que as agências reguladoras, como autarquias especiais, não se 
submetem à fiscalização hierárquica do chefe do Poder 
Executivo e, ainda, possuem dirigentes no exercício de 
mandatos com prazos fixos. 
 [...]. Assim, sua autonomia e independência 
representariam ameaça ao interesse público na medida em que 
agentes não eleitos tomam decisões relevantes para a 
sociedade. 
[...] A responsabilização seria a variável decisiva: alta delegação 
sem responsabilização geraria ineficiência; baixa delegação 
sem responsabilização, ineficiência. 
 De acordo com essa visão, o controle da atividade das 
agências se destina a conferir legitimidade democrática à 
atuação de agentes não eleitos pelo povo. Em sentido oposto, a 
ausência de controle retira a legitimidade da atuação das 
agências. 

 

 

 É totalmente prejudicial à sociedade o mal uso do poder normativo, visto 

que a população é a parte mais vulnerável dessa relação por ser aquela que tem 

mais expectativas e a diretamente atingida pelas decisões da Administração 

Pública. No momento em que as agências não se submetem às leis e a 

fiscalização do três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), o exercício do 

poder normativo se torna abusivo, as normas ilegítimas e a prestação dos 

serviços públicos de um determinado setor regulado ineficiente. Traz danos à 

imagem da Administração e a confiança da sociedade no Estado. 

Uma das práticas abusivas, supracitada pelo autor, é a fixação de tarifas 

e encargos para prestação de serviços, conforme julgado a seguir:  

 

DIREITO ADMINISTRATIVO. PODER REGULAMENTAR. 
IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI 
REGULAMENTADA. 



É ilegal o art. 2º da Res. n. 207/2006-Aneel que, ao exigir o 
adimplemento do consumidor para a concessão de descontos 
especiais na tarifa de fornecimento de energia elétrica relativa 
ao consumidor que desenvolva atividade de irrigação ou 
aquicultura (Lei n. 10.438/2002), estabeleceu condição não 
prevista na lei para o benefício, exorbitando o poder de 
regulamentar. Precedentes citados: REsp 1.048.317-PR, DJe 
30/9/2010, e RMS 26.889-DF, DJe 3/5/2010. AgRg no REsp 
1.326.847-RN, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 
20/11/2012. 

 

 Além de abusiva essa prática, carece de legalidade, pois a agência 

reguladora sempre deverá se submeter à lei que a instituiu. Quando não se 

submete, suscita dúvidas quanto a sua legitimidade para exercer o poder 

normativo. 

 O Araújo (2013, pp.93 e 95) faz a seguinte constatação quanto à falta de 

legitimidade das agências reguladoras e consequências da mesma, citando os 

mecanismos fundamentais que garantam o uso efetivo do poder normativo sem 

prejuízo dos agentes regulados: 

 

 A falta de legitimidade democrática das agências e a 
observação de que, na prática, isso poderia conduzir a desvios 
indesejáveis na regulação econômica, suscitou na doutrina a 
necessidade de serem estabelecidos eficazes mecanismos de 
controle sobre as suas atividades, notadamente a normativa. 
 Os mecanismos fundamentais seriam os seguintes: 
objetivos estatutários claros e limitados; exigências de 
fundamentação de decisões para facilitar o exame judicial; 
disposições relativas ao devido processo legal para assegurar a 
participação pública e o equilíbrio entre ganhadores e 
perdedores de decisões reguladoras; profissionalismo para 
resistir à interferência externa. 
 

 

 No entanto, o autor, ainda, (2013, pp. 96-97; 100-101) também constata 

a ineficiência do controle judicial brasileiro, o qual, se efetivamente funcionasse, 

evitaria em grande parte problemas com o abuso do poder normativo e eficiência 

no uso do poder regulatório. O Brasil carece de mecanismos eficientes para o 

controle das atividades das agências reguladoras, permitindo que uma lacuna 

crescente dentro do ordenamento jurídico: 

 
 No Brasil, ainda não existem mecanismos eficazes de 
controle da atividade normativa das agências. [...] 



 Apesar de a obrigatoriedade que as agências reguladoras 
obedeçam a um devido processo legal previamente à expedição 
de uma norma regulatória – assim como da observação de que 
as agências, de fato, têm promovido o aludido devido processo 
legal, com a sistemática realização de audiências e consultas 
públicas -, é importante ressaltar que, na prática brasileira, isso 
não tem significado a efetiva participação dos cidadãos no 
processo regulatório. [...] 
 No Brasil, não se pode afirmar que exista preocupação 
institucional com a ocorrência de eventual sobrecarga 
regulatória. 
 De fato, para edição de normas, apesar de se exigir 
legalmente o preenchimento de procedimento legitimatório, a 
realização de análise econômica de impacto da regulação não 
se apresenta com item obrigatório. 
 Nem existe análise global do impacto da regulação nas 
empresas e nos cidadãos, seja realizada pelo Poder Executivo, 
seja pelo Parlamento. 
 [...] a produção normativa das agências que, em 
quantidade numérica, passa a sobrepor à produção legislativa, 
não possui controle eficaz. [...] 

 

 A prática brasileira no que diz respeito à eficiência do controle das 

atividades regulatórias, deixa a desejar. O país ainda não despertou para a 

realidade gritante que existe entre a lei e a aplicação da mesma no dia a dia das 

agências reguladoras. Não se despertou ainda uma sincera preocupação com 

os estragos que a má gestão administrativa causa ao interesse público, 

culminando na redução do compromisso das agências reguladoras, conforme 

Aragão et al. (2011, p.243) explica: 

 

 [...], não se olvide que a ausência de instrumentos de 
controle democrático tende a reduzir o compromisso da agência 
com a eficiência. Uma agência que adquira a titularidade de 
produzir decisões fundadas “apenas” no conhecimento técnico-
científico, sem se submeter a procedimentos de controle 
democráticos, tenderá a perder sua eficiência.  

 

 Sem eficiência, as agências reguladoras não cumprem seu papel para 

que foram criadas, trazendo vulnerabilidade à relação de confiança entre o 

Estado e a sociedade, contribuindo para o caos social. 

Por isso, o abuso no exercício do poder normativo vicia de ilegalidade as 

normas editadas pelas agências reguladoras, prejudicando a eficiência na 

prestação dos serviços à população. Infelizmente, o Estado brasileiro carece de 

mecanismos de controle eficazes no combate às violações legais das agências. 



Dessa forma, a relação entre as agências e os agentes regulados é prejudicada, 

levando os últimos ao tribunal, a fim de se verem livres da abusividade do poder 

normativo das agências reguladoras. 

 

3.2.3 Pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ  

 

 Em virtude do crescimento de casos de abuso do poder normativo das 

agências reguladoras nos tribunais brasileiros, o Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) passou a se manifestar a esse respeito. Na falta de mecanismos eficazes 

para o controle das atividades regulatórias, o Judiciário passou a se posicionar 

contra a prática abusiva das agências, conforme Troib (2012) comenta: 

 

Nos últimos anos o Superior Tribunal de Justiça vem 
estabelecendo critérios para identificar aqueles regulamentos 
que extrapolam a função de regulamentação de leis. 
Recentemente, o tribunal reiterou sua posição a respeito do 
poder regulamentar das agências no Agravo Regimental no 
Recurso Especial 1.326.847/RN. O processo envolvia a 
aplicação de benefício previsto na Lei 10.438/2002, referente à 
redução especial de tarifas de energia elétrica para 
consumidores rurais que desenvolvam atividades de irrigação ou 
aquicultura. A lei foi regulamentada pela ANEEL por meio da 
resolução 207/2006, que fixou os requisitos necessários para a 
concessão do desconto tarifário e a identificação dos 
beneficiados pela lei. Entre os requisitos da resolução, consta no 
seu art. 2º, inc. III, que o beneficiado não possua débitos 
vencidos junto à concessionária ou permissionária de 
distribuição de energia elétrica. Nesse contexto, um produtor 
rural que preenchia os requisitos legais para ser beneficiado pela 
redução tarifária teve a inscrição negada devido à inadimplência 
com a concessionária de energia. Assim, o produtor estava 
contemplado na hipótese de benefício da lei, mas excluído 
conforme os ditames da resolução da ANEEL. O produtor rural 
apresentou ação contra a concessionária para se fazer jus do 
benefício legal, independentemente do regulamento da agência. 
O processo alcançou o STJ e em sede de agravo regimental em 
recurso especial o tribunal julgou em favor do produtor rural. Nos 
termos do voto, a agência reguladora "exorbitou o poder de 
regulamentar a Lei n. 10.438/2002" ao introduzir o requisito de 
adimplência, estabelecendo requisito não previsto na lei para 
que os particulares pudessem usufruir do benefício legal. Desse 
modo, o STJ restabeleceu a sentença de primeiro grau, que 
garantiu o benefício ao produtor rural e reconheceu que a 
ANEEL exorbitou os limites do poder regulamentar [...] 
Nesse sentido, confiram-se também os julgados recentes RMS 
26.058/MS, AgRg no AREsp 211.322/PR, e AgRg no REsp 
1.240.144/RS. A jurisprudência dos últimos anos do STJ é clara 



ao rejeitar o poder regulamentar autônomo dos órgãos do Poder 
Executivo sempre que estes contrariem os dispositivos legais e 
inibam seu cumprimento. 

 A fim de inibir o abuso do poder normativo das agências reguladoras, os 

tribunais brasileiros vêm seguindo o posicionamento do STJ e refreando as 

normas técnicas abusivas. Devido a inúmeras reclamações nos tribunais dos 

agentes regulados e cidadãos prejudicados pelas agências, o STJ se manifestou 

no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.326.847/RN, dando início a 

reiteradas decisões a favor das pessoas diretamente afetadas pelo mal uso do 

poder normativo, como pode ser observado nas seguintes jurisprudências 

abaixo: 

 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONHECIMENTO 
PELO RITO ORDINÁRIO - TRANSFERÊNCIA DOS ATIVOS 
NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RESOLUÇÕES ANEEL NºS 414/10, 
479/12 E 587/13 - ABUSO DO PODER REGULAMENTAR. 1. O 
serviço de iluminação pública é de interesse predominantemente 
local, competindo, pois, aos municípios, a organização e a 
prestação, diretamente ou sob regime de concessão e 
permissão, nos termos do que dispõe o art. 30, V, da 
Constituição da República. Com vistas ao seu custeio, o 
município poderá instituir contribuição, na forma da respectiva 
lei, a teor do estabelecido no art. 149-A da Carta Magna, 
acrescentado pela Emenda Constitucional nº 39/02. 2. A 
Resolução Normativa ANEEL nº 414/10, em seu art. 218, 
estabelece dever a empresa distribuidora de energia elétrica 
transferir, até 31/12/2014, o sistema de iluminação pública 
registrado como Ativo Imobilizado em Serviço (AIS) à pessoa 
jurídica de direito público competente, in casu, o município. 3. A 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL tem por finalidade 
"regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e 
comercialização de energia elétrica, em conformidade com as 
políticas e diretrizes do governo federal" (art. 2º da Lei nº 
9.427/96). No entanto, a transferência dos ativos necessários à 
prestação do serviço de iluminação pública deveria ter sido 
disciplinada por lei, em atendimento ao que dispõem o art. 5º, II, 
e o art. 175 da Constituição da República, de molde a tornar 
inviável a disciplina da matéria por intermédio da aludida 
resolução normativa que, ao menos nesse aspecto, exorbitou o 
poder regulamentar reservado à Agência Reguladora. 
(AI 00237289420134030000, DESEMBARGADOR FEDERAL 
MAIRAN MAIA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 
DATA:31/10/2014 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) 
 

 
AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO 
MONOCRÁTICA - HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 
557 DO CPC - AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL 



CAPAZ DE INFLUIR NA DECISÃO PROFERIDA - AÇÃO DE 
CONHECIMENTO - RECEBIMENTO DO SERVIÇO DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ATIVO IMOBILIZADO EM SERVIÇO - 
RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL - ABUSO DO PODER 
REGULAMENTAR. 1. Nas hipóteses de pedido inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com a jurisprudência 
dominante da respectiva Corte ou de Tribunal Superior, o Relator 
está autorizado a, por meio de decisão singular, enfrentar o 
mérito recursal e dar provimento ou negar seguimento aos 
recursos que lhe são distribuídos (artigo 557 do CPC). [...] 4. A 
Resolução Normativa ANEEL nº 414/10, em seu art. 218, 
estabelece dever a empresa distribuidora de energia elétrica 
transferir, até 31/12/2014, o sistema de iluminação pública 
registrado como Ativo Imobilizado em Serviço (AIS) à pessoa 
jurídica de direito público competente, in casu, o município. 5. A 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL tem por finalidade 
"regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e 
comercialização de energia elétrica, em conformidade com as 
políticas e diretrizes do governo federal" (art. 2º da Lei nº 
9.427/96). No entanto, a transferência dos ativos necessários à 
prestação do serviço de iluminação pública deveria ter sido 
disciplinada por lei, em atendimento ao que dispõem o art. 5º, II, 
e o art. 175 da Constituição da República, de molde a tornar 
inviável a disciplina da matéria por intermédio da aludida 
resolução normativa que, ao menos nesse aspecto, exorbitou o 
poder regulamentar reservado à Agência Reguladora. 
(AI 00292151120144030000, DESEMBARGADOR FEDERAL 
MAIRAN MAIA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 
DATA:10/04/2015 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) 
 
 

 

 Desta forma, os tribunais brasileiros, embasados na decisão do STJ no 

Agravo Regimental no Recurso Especial 1.326.847/RN, vem contendo o abuso 

no uso do poder normativo das agências reguladoras brasileiras, a fim de garantir 

a efetiva prestação dos serviços públicos, sem vício de ilegitimidade, e 

proporcionando ambiente favorável à concorrência e desenvolvimento da 

economia no país. 

 O governo brasileiro, com atitudes como esta, garante o bom 

funcionamento dos serviços prestados pela iniciativa privada e proteção da 

sociedade, a parte mais vulnerável neste contexto, frente aos agentes regulados 

responsáveis pelo atendimento de suas necessidades. Além disso, evidencia a 

existência de um controle judicial, ainda que pequeno, para confrontar abusos 

praticados por seus agentes. Reflexo de que o Estado brasileiro está acordando 

e reagindo para o combate à ilegitimidade no seu ordenamento jurídico e 

proteção do interesse público. 



 

 

 

 

 

 

 

Conclusão 

 

 O surgimento do Estado Regulador foi o marco para a criação das 

agências reguladoras no cenário econômico brasileiro. Tendo como pano de 

fundo a crise intervencionista estatal e a posterior implementação da privatização 

em alguns setores econômicos, o Estado passou a fiscalizar e orientar os 

agentes regulados por meio de normas técnicas editadas pelas agências 

reguladoras, autarquias especiais dotadas de autonomia normativa, 

administrativa e financeira-orçamentária.  

 No entanto, a autonomia delegada às agências vem sendo questionada 

devido aos abusos cometidos no exercício do poder normativo. A questão gira 

entorno da violação do princípio da legalidade, em que as agências ao editarem 

normas que exorbitam sua esfera de atuação, torna as mesmas viciadas de 

ilegitimidade. Isso porque o poder regulatório exercido pelas agências 

reguladoras é derivado do poder legiferante, isto é, os regulamentos devem estar 

pautados nos limites impostos pela lei que criou a agência reguladora, além de 

respeitar e estar de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988, não inovando ou criando lei nova. 

 O controle judicial é a forma que o Estado utiliza para fazer frente ao 

exercício irregular do poder normativo das agências. Esse controle é feito pelo 

Poder Judiciário, competente para desconstituir atos gerais ou abstratos ilegais 

ou abusivos. Porém, o Poder Legislativo e o Poder Executivo participam na 

fiscalização sobre a atuação das agências e no acompanhamento do 

desempenho e da conduta de seus administradores, inclusive para o fim de 

instalar procedimento de natureza punitiva, respectivamente. 

 Todavia, o controle judicial brasileiro ainda está longe de garantir, com 

eficiência, o regular exercício do poder regulatório, por não existir mecanismos 



eficazes de controle da atividade normativa das agências reguladoras. Com isso, 

as agências reguladoras tendem a não cumprirem seu papel com eficiência, 

trazendo prejuízo a população e aos agentes regulados. 

 Como consequência da ineficiência do Estado brasileiro no controle dos 

atos das agências reguladoras, os tribunais passaram a receber uma crescente 

demanda de ações referentes ao abuso das agências reguladoras no exercício 

do poder normativo. O Superior Tribunal de Justiça, diante desse cenário, a partir 

do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.326.847/RN, deu início a 

reiteradas decisões favoráveis aos diretamente afetados pelos regulamentos 

ilegais, no sentido de refrear o abuso cometido pelas agências ao ultrapassarem 

sua esfera de competência. 

 Embora, o Estado brasileiro, ainda tenha um longo caminho a seguir, no 

que diz respeito à eficiência no controle das ações das agências reguladoras, 

deu o seu primeiro passo na decisão inédita do STJ, dando início ao combate à 

irregularidade na execução do poder regulatório. Uma nova chance para que o 

Judiciário venha, a partir desse momento histórico, aperfeiçoar o controle judicial 

dos atos das agências reguladoras brasileiras, de forma a garantir a segurança 

jurídica, o bem estar social e harmonia no ordenamento jurídico brasileiro. 
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