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RESUMO

O poder  normativo  das  agências  reguladoras  é  a  competência  atribuída  a  estes  entes  autárquicos
pertencentes  à  Administração  Pública  Indireta  para  editar  regulamentos  que  traduzam  conceitos
técnicos.  Adotou-se  na  pesquisa,  inicialmente  o  método  dedutivo,  e  posteriormente  aplicou-se  o
método  dialético,  através  da  contraposição  de  ideias  e  entendimentos  doutrinários.  Mostrou-se
imprescindível para o debate do objeto da pesquisa o estudo da legislação pátria e precedentes dos
tribunais  superiores.  Concluiu-se  que  a  amplitude  do  poder  normativo  da  agência  reguladora
dependerá  do  vinculo  de  sujeição  traçado  entre  esta  e  a  pessoa  submetida  a  sua  normatização.
Significa  dizer  que  as  agências  reguladoras  de  prestação  de  serviços  públicos,  em  função  da
supremacia especial, possuem um poder de normativo amplo de forma a restringir direitos e garantias
fundamentais dos administrados. Em contrapartida, a competência normativa das agências reguladoras
de  atividade  econômica  é  ligada  por  um  vinculo  de  supremacia  geral  que  não  justifica  maior
ingerência no campo dos direitos fundamentais dos exploradores de atividade econômica. Mas, em
qualquer caso, os atos normativos regulatórios devem respeitar o Princípio da Legalidade, o núcleo
essencial dos direitos fundamentais e o Princípio da Proporcionalidade.

Palavras-chave: poder normativo, agências reguladoras, vínculos de sujeição e direitos fundamentais.
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ABSTRACT

The normative power of regulatory agencies is the competence attributed to these autarchies belonging
to Indirect Public Administration to edit regulations that translate technical concepts. Adopted in the
survey, initially the deductive method, and subsequently applied the dialectical method, through the
contrast of ideas and doctrinal understandings. Proved to be indispensable for the debate of the object
of the research the study of homeland legislation and precedents of higher courts. It was concluded
that  the  amplitude  of  the  normative power  of  the  regulatory  agency will  depend on  the  bond of
subjection  traced  between  this  and  the  person  subjected  to  its  standardization.  Means  tell  that
regulatory  agencies  of  provide  public  services,  by  virtue  of  especial  supremacy,  have  a  broad
regulatory power to restrict fundamental rights and guarantees of the administered. On the other hand,
the regulatory competence of regulatory agencies of economic activity is  connected by a bond of
general supremacy that doesn't justify greater interference in the field of fundamental rights of the
explorers  of  economic  activity.  But,  in  any case,  the  regulatory  normative  acts  shall  respect  the
Principle of Legality, the essential core of fundamental rights and the Principle of Proportionality.

Keywords: normative power, regulatory agencies, bond of subjection and fundamental rights
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INTRODUÇÃO

Desde  a  superação  do  modelo  de  Estado  Liberal,  ao  qual  se  defendia  que  a

ausência  da  atuação  do  Poder  Público  garantia  a  liberdade  individual,  a  evolução

constitucional  reverbera os anseios que exigem do Estado uma preocupação maior com o

bem-estar social.

A Constituição Federal de 1988 é uma carta programática, pois não se contenta

em organizar  o  Estado e  elencar  limites  ao exercício  dos  poderes  estatais.  Ela  vai  além,

prevendo direitos positivos e estabelecendo metas,  objetivos,  programas e tarefas a serem

perseguidas pelo Estado e pela sociedade.

Os  objetivos  fundamentais  elencados  pela  Lei  Maior  denotam o compromisso

social  do  Estado,  cabendo  aos  poderes  instaurados  a  busca  constante  pela  redução  de

desigualdade  regionais,  pelo  fim  das  injustiças  sociais  e  pela  efetivação  dos  direitos

fundamentais.

A  ordem  econômica  desenhada  pela  Constituição  Federal  reflete  princípios  e

objetivos  que  servem  à  coletividade,  e  resguardando  a  livre  iniciativa  privada,  mas

combinando-a com os postulados constitucionais e outros direitos fundamentais.

O modelo regulatório adotado expressamente pela Constituição Federal em seu

artigo 174 é fruto dessa perspectiva. A redução da atuação interventiva direta do Estado em

alguns  setores  da  economia  foi  acompanhada  pela  criação  de  instrumentos  destinados  ao

controle, à fiscalização e regulamentação dos mesmos, de modo a garantir o bem-estar social.

O desenvolvimento da economia e a incapacidade do Estado em figurar como principal

ator no cenário econômico impuseram uma reflexão da atuação estatal e uma mudança de paradigma.

Se em meados do século XX, o Estado assumia o papel de empresário, na década de 1990, com o

movimento  nacional  de  desestatização,  o  mesmo adotou  um modelo  gerencial  de  Administração

Pública. A abertura de mercado e a delegação de serviços públicos essenciais a empresas privadas

foram cruciais para esta abstenção que o Estado se propusera a adotar. Sobretudo, assumiu um papel

regulador da atividade econômica, ao invés de efetivamente exercê-la. 

Previu-se a criação das agências reguladoras como entes fiscalizadores e regulatórios do

setor econômico a que estão vinculados. Foram instituídas como autarquias de regime especial, cuja



10

principal característica é a autonomia. As agencias reguladoras são, em verdade, a  longa manus do

Estado para  o desempenho da  fiscalização  econômica.  Por  isso,  a  elas  foram conferidas  diversas

prerrogativas e poderes correlatos com a sua atuação, dentre eles, o poder normativo.

O poder normativo é instrumentalizado pela edição de normas técnicas de caráter geral,

abstrato  e  impessoal  em  relação  aos  setores  da  economia  postos  sob  o  controle  das  agências

reguladoras.  O  STF,  quando  do  julgamento  da  medida  cautelar  da  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade nº 1668-5 de 1997, se manifestou acerca da questão do poder normativo das

agencias reguladoras. Na oportunidade, analisou diversos dispositivos da Lei de Telecomunicações,

dentre eles o artigo 19, IV e X que prevê a competência normativa da ANATEL. Foi a primeira vez,

em sede de controle concentrado, que a Suprema Corte discutiu o tema. O entendimento firmado foi

pela constitucionalidade do poder normativo. E em que pese a lei analisada ser relativa à ANATEL, o

entendimento pode ser perfeitamente estendido as demais agências reguladoras.

Concluiu o STF, que o poder normativo é efetivamente constitucional  desde que seja

exercido nos limites impostos pela constituição e  pelas leis  e regulamentos que regem a matéria.

Significa  dizer  que  o  poder  normativo  encontra  barreiras  constitucionais  que  limitam  a  sua

abrangência. Desta forma, instalam-se questões necessárias para a reflexão do mundo jurídico (a) o

que legitima este poder normativo, (b) ele pode ter um caráter inventivo e inovar no ordenamento

jurídico e (c) sobretudo, quais são os parâmetros utilizados pelo poder judiciário para limitá-lo. No

presente trabalho buscar-se-á responder a estas questões. Todas elas, de forma geral, versam sobre a

carga de  normatividade  e  a  autonomia das  agências  reguladoras,  bem como sobre  a  legalidade  e

constitucionalidade de seus atos normativos.

A presente  pesquisa  procura  abordar  o  tema  relativo  ao  poder  normativo  das

agências reguladoras, em razão do grau de relevância que esta competência representa para a

ciência jurídica e para a sociedade. Além disso, é um tema que aflora calorosas discussões,

seja  pelo  número  de  teses  criadas  pela  doutrina  para  fundamentar  juridicamente  o  poder

normativo das agências, ou, seja pela dificuldade em medir o grau de extensão de este poder,

gerando controvérsias sobre o poder de inovação dos regulamentos regulatórios e os limites a

que está adstrito, como a violação a direitos fundamentais e o princípio da proporcionalidade.

No  primeiro  capítulo  buscou-se  traçar  o  caminho  percorrido  pelo  Estado

Brasileiro  até  assumir  a  sua posição  regulatória.  Para  isso contextualizou-se o cenário  da

década de 90, onde emergiram as privatizações e as concessões de serviço público e imergiu-

se nas emendas constitucionais que foram determinantes para o desenho de linhas gerais sobre

o  novo  modo  de  intervenção  econômica  do  Estado.   Apresentaram-se  as  teses

fundamentadoras  do  poder  normativo  das  agências  reguladoras,  todavia,  antes  foi  preciso
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introduzir o conceito e natureza jurídica das agências reguladoras e o que caracteriza o seu

regime especial.

No  segundo  capítulo  foi  abordada  a  teoria  geral  dos  direitos  fundamentais,

principalmente no que concerne a possibilidade de sua restrição. Ademais, apresentou-se a

dicotomia entre as agências reguladoras de prestação de serviço público e as reguladoras de

atividade  econômica,  para  apresentar  os  reflexos  desta  divisão  no  poder  normativo  das

mesmas, procurando relacionar a competência normativa das agências reguladoras com os

vínculos de sujeição geral e especial traçados entre a Administração Pública. 

Por fim, no terceiro capítulo, apresentou-se como a função regulatória tem sido

levada a discussão nas instâncias superiores, buscando-se diagnosticar quais parâmetros legais

ou constitucionais o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm içado

para legitimar o poder normativo das agências reguladoras.
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1. AGÊNCIAS REGULADORAS E O SEU PODER NORMATIVO

1.1. Estado Regulador Brasileiro e a Constituição Federal de 1988

O modelo de Estado Regulador adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro é

fruto  da  necessidade  de  desinchar  a  máquina  pública  frente  ao  intenso  intervencionismo

estatal na economia, reflexo do ideário de estado de bem-estar social. 

O  crescimento  gigantesco  do  Estado,  ocasionado  pela  ampliação  de  suas

atribuições  e de sua atividade  interventiva,  a  forma burocrática  de organização,  os níveis

elevados de gastos públicos, dentre outros fatores, acarretaram a ineficiência do Estado no

desempenho de inúmeras de suas atividades. Este quadro refletiu a crise de um modelo de

Estado, apontando a necessidade de sua revisão.

Em meados da década de 90, concretizou-se a nova postura do Poder Público em

relação ao mercado, adotando uma atuação indireta e regulatória.  Quando o ideário neoliberal

visando  a  quebra  de  monopólios  estatais,  incutiu  na  Constituição  Federal  de  1988,  a

possibilidade  de  prestação  de  serviços  públicos  por  particulares,  através  de  concessão  e

permissão da execução desses serviços, bem como, consagrou os princípios da autonomia

privada e da livre iniciativa.  Reservou ao Estado a  competência  para intervir  no domínio

econômico de forma indireta a fim de regular os setores econômicos e a prestação de serviços

públicos pelos particulares.

Para tanto, a nível constitucional, foram editadas algumas emendas que mitigaram

especificamente alguns monopólios criados pela Constituição Federal em seu texto originário.

As emendas constitucionais  foram a número 5 (cinco),  6  (seis),  7  (sete)  e  8  (oito)  todas

editadas em 15 de agosto de 1995, a 9 (nove), editada em 9 de novembro de 1995 e a 19

(dezenove) de 04 de junho de 1998.

A  emenda  constitucional  número  5  (cinco)  estabeleceu  o  regime  legal  de

prestação de serviços de gás natural pelos Estados-membros incluindo o parágrafo segundo no

artigo 25.  A de número 6 (seis)  estabeleceu o regime de pesquisa e extração de recursos

minerais alterando o inciso IX do artigo 170 e o § 1º do artigo 176 e incluindo o artigo 246. A

emenda constitucional de numero 7 (sete) estabeleceu o regime legal de transportes aéreo,
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aquático e terrestre alterando o artigo 178. A emenda constitucional número 8 estabeleceu o

regime legal de serviços de telecomunicações e definiu a criação de um órgão regulador para

o  setor  alterando  o  inciso  XI  e  a  alínea  "a"  do  inciso  XII  do  artigo  21.  A  emenda

constitucional número 9 eliminou o monopólio legal de óleo e gás natural e definiu a criação

de um órgão regulador para o setor, alterando o parágrafo primeiro, segundo e terceiro do

artigo 177. E a emenda 19, dentre outras alterações, introduziu o princípio da eficiência na

organização e ação da Administração Pública e estabeleceu que mecanismos de participação

pública devessem ser previstos no processo e em procedimentos administrativos. 

No plano jurídico infraconstitucional,  a reforma do Estado foi implementada a

partir  da  promulgação  da  Lei  nº  8031/1990,  que  instituiu  o  Programa  Nacional  de

Desestatização e posteriormente revogada pela Lei nº 9491/1997.  E dentre as demais leis

federais  promulgadas,  se  podem  destacar:  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  (Lei

nº 8.078/1990), a Lei de Defesa da Concorrência (Lei nº 8.884/1994), a Lei de Concessão de

Serviços  Públicos  (Lei  nº  8987/1995),  a  Lei  do  Processo  Administrativo  Federal  (Lei

nº  9784/1999)  e  as  leis  criadoras  das  agências  reguladoras  federais,  quais  sejam:  Lei  de

Telecomunicações (Lei nº 9472/1997) - ANATEL, a Lei a qual estabeleceu as regras para a

prestação de serviços de geração e transmissão de energia elétrica e criou a ANEEL (Lei nº

9427/1996),  a  Lei  a  qual  estabeleceu  regras  para  a  prestação de gás  canalizado  e para  o

funcionamento da indústria do petróleo e crio a ANP (Lei nº 9478/1997), a Lei que criou a

ANVISA (Lei nº 9782/1999), a ANS (Lei nº 99961/2000), e a ANTAQ (Lei nº 10233/2001).

A  alteração  na  forma  de  atuar  do  Estado  como  agente  regulador  da  ordem

econômica  constitui  fundamental  elemento  de transformação jurídico-institucional  inserida

pelo projeto de reforma do Estado no Brasil e hoje em dia, a Constituição Federal de 1988

consagra o sistema capitalista fundado na propriedade privada dos meios de produção e no

livre exercício das atividades econômicas como disposto em seu artigo 170, atuando o Estado

de  forma  direta  quando  necessário  aos  imperativos  da  segurança  nacional  ou  relevante

interesse  público (artigo  173 da  CRFB).  Mas principalmente,  intervindo indiretamente  na

economia  como  consagra  o  artigo  174  da  Constituição  Federal  por  meio  das  agências

reguladoras.
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1.2. Agências Reguladoras – Natureza Jurídica e Regime Especial

As agências reguladoras foram introduzidas no Brasil sob a natureza jurídica de

autarquias,  integram,  portanto,  a  Administração  Pública  Indireta.  Possuem  patrimônio  e

receitas próprios para executar as atividades típicas da Administração Pública, que requeiram,

para o seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.

A  função  institucional  dessas  autarquias  é  controlar  a  prestação  de  serviços

públicos  e  de  determinada  atividade  econômica,  por  meio  da  fiscalização,  sanção  e

regulamentação do setor a que estão vinculadas.

São pessoas jurídicas de direito público, de acordo com o artigo 40, IV do Código

Civil,  e  por  isso detém de prerrogativas  e  se  sujeitam também às  limitações  impostas  às

pessoas sob regime público. Sua criação como a sua extinção deverão ser precedidas de lei

específica privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme o artigo 37, XIX da Lei Maior. 

Estão enquadradas no preceito legal do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Significa dizer que possuem responsabilidade civil objetiva, respondendo independentemente

de culpa aos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros.

Os bens das agências reguladoras são considerados públicos, e em razão disso são

imprescritíveis e impenhoráveis conforme disposto nos artigos 100 e 102 do Código Civil e

sua  alienação  é  condicionada  às  normas  do  art.  17  da  Lei  Geral  de  Licitações

(Lei nº 8666/93).

Não obstante, as agências reguladoras possuírem natureza de autarquia, não são

autarquias comuns, uma vez que se submetem a um regime jurídico especial.  Este regime

especial  lhes  assegura consideravelmente  maior  autonomia  administrativa  e  financeira  em

comparação  com  as  demais  autarquias,  justificável  em  razão  da  finalidade  precípua  das

agências reguladoras, o controle.

A  instituição  de  um  regime  jurídico  especial  visa  tão  somente  preservar  as

agências  de  ingerências  externas  e  inadequadas,  inclusive  por  parte  do  Estado  e  de  seus

agentes, demarcando um espaço de discricionariedade legítima e a autonomia suficiente para

concretizar os seus objetivos institucionais longe de valorações políticas.
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O regime jurídico especial é previsto em cada lei instituidora de cada agência e

consiste num conjunto de procedimentos e garantias que asseguram sua autonomia político-

administrativa e financeira.

No que tange à autonomia político-administrativa, pode-se citar a nomeação dos

diretores com lastro político, ao qual, em âmbito federal, os dirigentes são escolhidos pelo

Chefe do Executivo e por ele nomeados por termo certo e mediante procedimento especial,

após a aprovação do Senado Federal. A exoneração se dá de forma ad nutum, o que significa

dizer que os dirigentes não poderão ser exonerados livre e discricionariamente pelo Presidente

da República. Somente serão desinvestidos do cargo ao término de seu mandato fixo, por

processo administrativo disciplinar no cometimento de faltas funcionais ou por condenação

judicial transitada em julgado. 

O  mandato  fixo  dos  dirigentes  das  agências  reguladoras  representa  um

compromisso do país em reger o direito dos investidores e da iniciativa privada. Assegura a

autonomia  da  vontade  e  segurança  institucional  a  que  necessitam os  setores  econômicos.

Ademais, para o capital internacional investir nos setores de serviços públicos privatizados, há

a necessidade de segurança e do mínimo de previsibilidade das regras do jogo.

Ainda  na  órbita  da  autonomia  político-administrativa,  se  pode  destacar  a

quarentena.  Trata-se  de  impedimento  aos  dirigentes  das  agências  de  prestar  direta  ou

indiretamente, qualquer tipo de serviço às empresas sob a sua regulamentação ou fiscalização,

ainda  que  controladas,  coligadas  ou  subsidiárias,  ao  longo  de  determinado  período

subsequente ao término de seus mandatos. Desta forma, durante a quarentena, que geralmente

dura 12 (doze) meses, é assegurada ao ex-dirigente a remuneração equivalente a do cargo de

direção que exercera.

Em âmbito  federal,  o  tema  foi  objeto  de  sistematização  levada  a  efeito  pela

Lei nº 9986 de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre a gestão de recursos humanos das

agências reguladoras. (BARROSO. 2002, p. 10)

No que concerne  à  autonomia  econômico-financeira  das  agências  reguladoras,

verifica-se a sua essencialidade para os fins que se propõem. Um ente autônomo no plano

econômico é aquele que demonstra ter recursos próprios e que recebe dotações orçamentárias

para a gestão de seus próprios órgãos, visando aos fins a que a lei as destinou.
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As  leis  instituidoras  das  agências  reguladoras  asseguraram  a  sua  autonomia

financeira através da titularidade das taxas regulatórias (ex. artigos 11 a 14 da lei 9427/96); e

orçamentárias, através do envio da proposta de orçamento ao Ministério ao qual é vinculada

(ex. artigo 49 da lei 9247/96) (ARAGÃO, 2003, p. 332), objetos de delegação como uma das

importantes fontes de receita dessas autarquias.

1.3. Agências Reguladoras de Prestação de Serviço Público e de Atividade Econômica

As agências reguladoras federais foram criadas na década de 90, meio a onda de

privatizações  de empresas  estatais  e  transferência  da titularidade  da execução de serviços

públicos do Estado aos particulares. Época em que o Poder Público assumiu uma nova postura

frente  ao  mercado,  conjugando  a  intervenção  direta  na  economia  quando  necessário  aos

imperativos  da  segurança  nacional  ou  interesse  coletivo,  com a  intervenção  indireta  nos

setores econômicos.

Estampada  na  Constituição  Federal,  no  artigo  174,  a  atividade  regulatória  do

Estado  Brasileiro  foi  concretizada  com  a  edição  das  leis  de  concessão  e  permissão  dos

serviços  públicos,  com  os  princípios  da  livre  iniciativa  e  da  autonomia  privada,  mas

principalmente com a promulgação das leis de criação das agências reguladoras federais.

Diante do cenário político do fim do século XX, as agências reguladoras foram

criadas  com a  finalidade  precípua  de  regular  determinado  setor  econômico,  ou  regular  a

prestação  de  determinado  serviço  público,  e  em  qualquer  hipótese,  através,  do  controle

fiscalizatório, sancionatório e normatizador.

Desta  forma,  encontram-se  na  Administração  Pública  Federal  dois  tipos  de

agências reguladoras, aquelas que controlam a prestação de serviços públicos e aquelas que

controlam determinada atividade econômica. Neste ponto, cabe realizar uma breve distinção

entre serviços públicos e atividade econômica.

Sempre que uma necessidade humana for uma manifestação direta e imediata dos

direitos fundamentais, principalmente a dignidade da pessoa humana, sua manifestação será

imposta como serviço público. Impossível que a satisfação da necessidade do homem esteja

subordina a livre iniciativa e à lógica do mercado. Por isso, a titularidade desses serviços
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indispensáveis à subsistência humana é do Estado. Nas palavras de JUSTEN FILHO (2010, p.

667),  serviço  público  resulta  da  obrigatoriedade  da  satisfação  de  certa  necessidade,

independentemente da capacidade econômica do interessado.

Por  outro  lado,  cogita-se  de  atividade  econômica  quando a  necessidade  a  ser

satisfeita não estiver atrelada diretamente e de forma imediata aos direitos fundamentais, ou

ainda quando esta necessidade que envolve direitos fundamentais puder ser adequadamente

satisfeitas pela livre iniciativa, como por exemplo, o fornecimento de alimentos e medicação.

Aqui, há uma facultatividade na satisfação do interesse.

A questão de obtenção de lucro pela iniciativa privada não é suficiente para a

distinção  desses  dois  conceitos,  tendo em vista  que,  não  vigora  a  imposição  de  absoluta

gratuidade dos serviços públicos, podendo os mesmos ser prestados mediante remuneração.

Desta  forma,  diante  da dicotomia  existente  entre  serviços  públicos  e  atividade

econômica,  necessária se faz a criação de dois tipos de agências reguladoras,  aquelas que

controlam os  primeiros,  e  aquelas  que  controlam a  segunda,  e  esta  distinção  refletirá  na

amplitude  do poder de normativo das agências,  uma vez que estabelecem,  a  depender  da

classificação a que estão inseridas, diferentes tipos de vínculos com as pessoas submetidas as

suas normas e poderão em maior ou menor grau limitar direitos fundamentais.

1.4. Descentralização Normativa

O fenômeno da descentralização normativa é cada vez mais presente no cenário

político-jurídico do Brasil. Frequentemente observa-se a expedição de atos normativos pela

Administração Pública. A causalidade deste fenômeno está atrelada a diversos fatores.

Não se pode deixar  de apontar  a crise da concepção clássica da Separação de

Poderes.  Este  princípio  sofre  uma  flexibilização  para  não  corresponder  mais  ao  dogma

enraizado no século XVIII, no Estado Liberal, de estrita divisão de funções dos poderes com o

fim de afastar o Estado de ingerências na vida do cidadão. A releitura que se faz da Separação

de poderes  insere  funções  atípicas  a  cada  um dos  poderes,  bem como estabelece  que  os

mesmos devam exercer suas funções de forma dialógica.
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A mudança de foco do direito público do Poder Legislativo, fortemente divinizado

pelo  Estado  Liberal,  para  a  Administração  Pública,  configurou  o  fenômeno  da

Administrativização.  Fenômeno  este  que  consiste  na  remodelação  das  funções  da

Administração  Pública  em  razão  da  sua  preponderância  no  Estado  Contemporâneo.

(ARAGÃO 2003)

O modelo das grandes codificações adotado no período da Revolução Francesa se

mostrou insuficiente diante do pluralismo social e do número crescente de atividades dotadas

de particularidades  técnicas.  Porque o ideal  liberal  do século XVIII calcado na igualdade

formal e com um olhar monocêntrico não mais era capaz de atender  à complexidade das

relações jurídicas. (ARAGÃO. 2003)

Inicialmente,  a complexidade social,  originou a elaboração de regulamentações

especiais, como a ramificação do Direito Civil, por exemplo. Todavia, existia grande número

de  atividades  públicas  que  demandavam  uma  regulamentação  especializada.  Ao  mesmo

tempo,  a  morosidade  do  legislador  ordinário  e  sua  atuação  com  viés  político  não  se

compatibilizavam com a pluralidade e tecnicismo das matérias.

O  reconhecimento  de  uma  sociedade  plural  e  os  avanços  tecnológicos  foram

relevantes  na  percepção  de  que  o  Poder  Legislativo  deveria  editar  atos  legislativos  mais

específicos. Mais do que isso, o reconhecimento dos vínculos de sujeição geral a especial

traçados entre a Administração Pública e os administrados justificam a necessidade daquela

em editar atos normativos.  

A  esta  descentralização  normativa,  pode-se  atrelar  a  proliferação  de  sedes

normativas não parlamentares e de ordenamentos técnico-setoriais elaborados pelas Agências

Reguladoras. Para que se promova o bem-estar social e o controle dos setores econômicos

pelo Estado, exige-se a formação de ordenamentos normativos especializados, desenvolvidos

pelas agências reguladoras.

1.5. O Poder Normativo das Agências Reguladoras

O poder normativo é a competência atribuída às agências para a expedição de

normas com vistas a traduzir por critérios técnicos, os comandos previstos na Constituição
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Federal e na legislação infraconstitucional relativa ao setor econômico a que estão vinculadas.

É função normativa de edição de normas gerais e abstratas pertinentes a sua área de atuação. 

De  acordo  com  ARAGÃO  (2003),  a  competência  normativa  das  agências

reguladoras integra o seu próprio conceito, é a sua razão de ser. Ela é determinante para que

as agências reguladoras alcancem a sua finalidade de controle.

A  previsão  da  competência  normativa  das  agências  reguladoras  pode  ser

encontrada nas respectivas leis de criação de cada uma delas ou na legislação específica de

suas áreas de atuação.

As normas expedidas pelas agências são fruto de deliberação de um colegiado e

aprovadas por meio de um quórum estipulado por cada lei instituidora de determinada agência

reguladora ou seu regimento interno. 

A natureza  jurídica  dos  atos  normativos  das  agências  é  de ato administrativo,

porque são normas de caráter secundário produzidas fora do âmbito do processo legislativo

constitucionalmente previsto e expedidas pela Administração Pública. Ademais vinculam tão

somente o setor econômico ou as sociedades prestadoras de serviços públicos relacionadas

com a agência. 

1.6. Fundamento Jurídico do Poder Normativo

Com vistas, a dar embasamento jurídico e legitimidade ao poder normativo das

agências reguladoras, diversas teses foram criadas e são frequentemente içadas para buscar

validade em um ou outro ato normativo regulatório perante o Poder Judiciário.

1.6.1. Tese da Deslegalização

A  tese  que  apresenta  maior  expressão  doutrinária,  capitaneada  pelo  espanhol

García de Enterría e aqui no Brasil por Diogo de Figueiredo Neto é a da deslegalização. Esta

teoria  consiste  no  rebaixamento  hierárquico  e  formal  do  grau  normativo  de  determinada
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matéria,  permitindo  que  ela  possa  vir  a  ser  regulada  por  ato  normativo  secundário.  A

deslegalização  reflete  a  transferência  da  disciplina  de  determinados  assuntos  da  esfera

legislativa para a normatização da Administração Pública. 

De acordo com García de Enterría (apaud REZENDE OLIVEIRA 2009, p.151) a

deslegalização  é  uma espécie  de  delegação  legislativa,  pois  o  legislador  reserva  parte  da

disciplina de matéria de sua competência, para ser regulamentada pela Administração Pública,

que edita ato infralegal. Mas não se pode confundir com a delegação legislativa receptícia,

cuja função leginferante se transfere ao Poder Executivo para que este produza normas com

força de lei, como por exemplo, as medidas provisórias previstas no artigo 62 da Constituição

Federal.

A lei de deslegalização não precisa penetrar na matéria e ser tratada. Mas deverá

expandir a possibilidade para que outras fontes normativas tratem sobre o tema. E quanto

maior for o grau de abertura desta lei,  mais liberdade terá a agência para editar seus atos

normativos.

Para a doutrina que defende esta tese, a deslegalização não corresponde a uma

delegação genérica, pois a lei deslegalizadora deverá estabelecer parâmetros e diretrizes de

observação obrigatória pelos atos normativos editados pelas agências reguladoras, sob pena

de invalidação destes atos por usurpação de poder.

No  fenômeno  da  deslegalização  inexiste  “reserva  de  regulamento”  conforme

lembra REZENDE OLIVEIRA (2009, p.  153).  Porque a lei  deslegalizadora não retira  do

Poder do Legislativo, a liberdade normativa para voltar a tratar por meio de lei sobre a matéria

deslegalizada.

O  acolhimento  da  tese  da  deslegalização  implica  em  algumas  consequências

práticas.  Questão  peculiar  que se coloca  é  a  possível  contradição  entre  ato  normativo  da

agência reguladora e norma legal editada anteriormente. 

Neste  caso,  de  acordo  com  a  doutrina  de  REZENDE  OLIVEIRA  (2009)  e

ARAGÃO (2003) o ato normativo da agência deve ser privilegiado,  ocorrendo verdadeira

revogação diferida no tempo. Não se trata,  todavia,  de revogação de ato primário por ato

normativo secundário, pois a lei deslegalizadora é quem possui o condão de revogar a norma

legal anterior à expedição do regulamento, de acordo com esta tese. 
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Neste sentido, ARAGÃO (2003, p. 423):

Ao nosso ver, portanto, não é propriamente o regulamento que revoga a lei

anterior. Ele é apenas o instrumento que, dentro do princípio da lex posterior

derogat priori, se vale a lei posterior para, diferida e dinamicamente, revogar

a lei anterior, adequando a disciplina jurídica existente no momento em que

entrou em vigor à cambiante realidade social.

Por fim,  os adeptos  desta  teoria  asseveram que a  deslegalização não pode ser

utilizada desmedidamente, sob pena de violar os dogmas do Estado Democrático de Direito.

A própria Constituição limita a sua incidência. Pode-se apontar como limitações a esta tese:

(i) as matérias sob reserva de lei, como por exemplo, o direito tributário e o direito penal; (ii)

matérias que devem ser tratadas por lei complementar; (iii) matérias que devam ser versadas

por normas gerais; e (iv) medidas provisórias, pela necessidade de se respeitar os requisitos de

relevância e urgência.  (REZENDE OLIVEIRA 2009). 

1.6.2. Tese da Competência Regulamentar 

Fundamento, outro, apontado pela doutrina para embasar o poder normativo é a

concessão de competência regulamentar à agência através de sua lei instituidora e com base

no artigo  84,  IV da  Constituição  Federal.  JUSTEN FILHO é  um dos idealizadores  desta

corrente.

De acordo com esta  teoria,  a  redação do dispositivo  supracitado não significa

haver uma reserva constitucional privativa do Presidente da República de editar regulamentos.

Pois não confere competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo para regulamentar leis.

Ele  não  seria  o  único  titular  desta  competência.  Ao  revés,  a  competência  para  editar

regulamentos se distribui entre as diversas entidades integrantes da Administração Pública.

Nas letras de JUSTEN FILHO (2010 p. 682):
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Acolher  o  argumento  da  impossibilidade  de  atribuição  de  competências

normativas abstratas para outras autoridades administrativas acarretaria um

verdadeiro  caos  para  a  atividade  administrativa  do  Estado,  pois  seria

impossível  que  o  Presidente  da  República  concentrasse  em suas  mãos  a

competência para editar todos os regulamentos administrativos. Todavia, os

regulamentos  expedidos  pelas  agências  reguladoras  através  de  seu  poder

normativo não se confundem com os regulamentos executivos editados pelo

Presidente da República. Apesar de ambos serem expedidos no âmbito da

função  administrativa  dentro  da  competência  regulamentar,  possuem

distinções.

Os regulamentos de execução para fiel cumprimento da lei são de competência

privativa do Chefe do Poder Executivo e Ministros de Estado, de forma setorizada,  pelos

artigos 84, IV e 87, II, da Constituição Federal. Por meio deles, o Presidente da República

explicita  e  minudencia  o  comando  legal  com  o  fim  de  permitir  a  sua  aplicação.  Esses

regulamentos possuem uma forte carga política.

Os  regulamentos  expedidos  por  órgãos  descentralizados  da  Administração

Pública,  como por exemplo,  das agências  reguladoras,  são intitulados  de regulamentos  de

complementação.  Eles  são  editados  quando  da  necessidade  de  especificar  as  obrigações

introduzidas por normas legais que demandem complementação técnica. 

Em tese,  esses  regulamentos  não devem introduzir  obrigações  novas,  pois  são

destinados  tão  somente  a  minudenciar  obrigações  previstas  em lei.  O espaço aberto  para

edição de regulamentos de complementação corresponde ao da discricionariedade técnica, em

razão da necessidade de especialização técnica demandada para regular determinada matéria.

Tal circunstância justifica não ter sido tal competência, que só pode ser exercida por meio de

juízos técnicos, concedida à Chefia do Poder Executivo.

O exercício do poder normativo pelas agências reguladoras, seguindo a tese da

competência regulamentar deve ser precedido de expressa disposição legal que estabeleça a

matéria técnica carente de regulamentação e também balizas a esta atividade. Esta exigência é

geralmente cumprida pela lei instituidora das agências.

O  acolhimento  desta  tese  implica  no  afastamento  do  fenômeno  da  revogação

diferida no tempo, tendo vista  que no confronto entre regulamento expedido pela  agência
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reguladora e norma legal anterior, esta última prevalecerá. Não haverá degradação do status

hierárquico  da  legislação  anterior,  não  permitindo  a  sua  alteração  ou revogação  por  atos

normativos  editados  pela  agência.  A  norma  legal  é  ato  primário  oriundo  da  atividade

parlamentar representante da vontade geral, enquanto o regulamento é secundário (infralegal).

Desta forma, em virtude do princípio da legalidade estampado no artigo 5º, II da Constituição

Federal, a norma legal não pode ser revogada pelo ato normativo administrativo.

Cumpre salientar que a Corte Suprema, quando do julgamento da medida cautelar

da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1668-5 de 1997, se manifestou acerca da questão

do poder normativo das agências reguladoras. Na oportunidade, analisou diversos dispositivos

da Lei nº 9472/97 (Lei de Telecomunicações), dentre eles o artigo 19, IV e X que prevê a

competência normativa da ANATEL.  Utilizando-se da interpretação conforme a Constituição

Federal, afirmou que a competência normativa da ANATEL apresenta natureza regulamentar.

Foi a primeira vez, em sede de controle concentrado, que a Suprema Corte discutiu o tema. A

questão  suscitada  girava  em torno  da  possibilidade  da  ANATEL  expedir  resoluções  que

viessem a derrogar, por exemplo, a Lei nº 8666 de 1993.  O entendimento firmado foi pelo

afastamento  da  teoria  da  deslegalização,  por  defender  que  a  competência  desta  agência

reguladora,  na  matéria,  era  infralegal  e  que  deveria  se  sujeitar  as  Leis  de  Licitações,

impossibilitando qualquer revogação diferida no tempo.

1.6.3. Tese do Poder Discricionário

O  poder  normativo  das  agências  reguladoras,  de  acordo  com  a  lição  de

BINENBOJM (2005 p.11) é uma das expressões do poder discricionário da Administração

Pública, que se perfaz pela edição de atos normativos.

A discricionariedade decorre da eleição feita pelo Poder Legislativo de permitir ao

Poder Executivo uma contribuição no processo de determinação do interesse geral, a partir da

ponderação de interesses particulares e coletivos. (GUERRA 2004 p.14). Significa dizer que o

legislador, de forma consciente,  atribuiu ao administrador, por meio de abertura de norma

legal uma margem de liberdade de atuação, que permite a extração da máxima efetividade da

lei.
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Para BINENBOJM (2005), o poder normativo conferido à Administração Pública

decorre  do  grau  de  abertura  concedido  por  uma  norma  legal,  para  que  nos  limites  nela

previstos, o administrador adote a solução mais adequada para satisfazer o interesse público,

solução esta traduzida por meio de atos administrativos normativos.

Esta teoria defende que os atos normativos regulatórios são produzidos no âmbito

da liberdade concedida por determinada norma legal.  No caso das agências  reguladoras a

norma que confere esta liberdade é a lei de criação de cada uma delas. 

Pretende-se evidenciar que a edição de atos normativos pelas agências reguladoras

advém  da  função  administrativa  normativa,  em  virtude  da  discricionariedade  da

Administração Pública, e não de delegação legislativa. 

Esses atos administrativos normativos possuem natureza infralegal. São normas

de caráter secundário e jamais poderão revogar norma primária. Significa dizer que, por esta

tese não há falar em revogação diferida no tempo.

BINENBOJM (2005) refuta a tese da deslegalização porque a lei de criação da

agência reguladora não deve ter o condão de rebaixar o status hierárquico de qualquer norma

legal que entre em conflito com o regulamento da agência reguladora, permitindo que este

revogue aquela.

Além disso, levando em conta que pela teoria da deslegalização, há a revogação

diferida no tempo, as agências reguladoras não mais estariam submetidas às normas ditadas

pela autonomia dos cidadãos que representam não apenas os limites externos da atuação da

Administração  Pública,  como  o  seu  próprio  fundamento  de  legitimidade.  (BINENBOJM,

2005)

Importante  destacar  uma passagem de BINENBOJM (2005 p.12),  que refuta  a

tese da deslegalização, para, se filiar a presente teoria:

A dignidade da lei deve ser preservada como condição para a existência de

parâmetros de controle esternos à atividade regulatória, que permitam aos

cidadãos  e  agentes  econômicos  o  acionamento  de  salvaguardar  contra

eventuais abusos.  De outro lado, tais parâmetros ou Standards funcionam
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como verdadeiras diretrizes democráticas a guiar o trabalho das agências,

preordenando finalisticamente a sua atuação.

Invoca  o  princípio  da  legalidade  (artigo  5º,  II  da  Constituição  Federal)  como

principal argumento para o afastamento desta teoria. Permitir que regulamentos editados por

agências possam alterar ou revogar lei  constitui  a exata antítese das aspirações do Estado

Democrático de Direito. (BINEMBOJM 2005)

1.6.4. Posicionamento sobre o tema

As teorias legitimadoras do poder normativo das agências reguladoras atendem à

necessidade de fundamento jurídico deste  poder  de normatização.  Foram criadas  para dar

embasamento perante a ciência jurídica de sua existência, validade e origem. Além disso, para

verificar se o poder de normatização de órgãos integrantes da Administração Pública Indireta

se  harmoniza  com  os  pilares  do  Estado  Democrático  de  Direito,  como  por  exemplo,  o

Principio da Separação de Poderes.

Inclina-se para apoiar  a segunda tese apresentada,  qual seja,  a da competência

regulamentar, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

A tese da deslegalização parece violar o Princípio da Legalidade preconizado no

artigo 5º, II da Constituição Federal quando institui  o fenômeno da revogação diferida no

tempo, porque na realidade somente após a edição do regulamento é que a lei em conflito com

o mesmo se quedará revogada. Esta tese parece permitir que norma secundária revogue norma

primária.  Norma  esta,  produzida  em  conformidade  com  um  processo  legislativo

constitucionalmente  previsto  e  também,  fruto  de  ampla  discussão  e  deliberação  por

representantes do povo no parlamento.

Cumpre  salientar,  acolhendo-se  qualquer  um  das  teorias  supracitadas,  o  ato

normativo das agências reguladoras é de norma secundária. Caracteriza-se por sua natureza de
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ato  administrativo  normativo.  Revela-se  regulamento,  em suas  mais  variadas  expressões:

portarias, decretos e resoluções por exemplo.

Do ponto  de vista  dos  receptores  dessas  normas (os  cidadãos e  as  sociedades

empresárias)  considerando  suas  consequências  práticas,  pouco  importa  a  escolha  de  uma

destas teses apresentadas. Com exceção ao fenômeno da revogação diferida, em quaisquer

umas das teses, o efeito prático será o mesmo: cidadãos e as sociedades empresárias estarão

submetidos a normas de caráter secundário, que poderão restringir seus direitos, até mesmo,

direitos fundamentais.

Defender  que o poder  normativo  é  fruto  de uma delegação  legislativa  ou que

advém da competência regulamentar da administração Pública, ou ainda asseverar que ele é

produto  de  uma  ampliação  da  discricionariedade  da  Administração,  no  final  das  contas,

produz a  mesma consequência.  É percorrer  caminhos  distintos  para se  alcançar  o mesmo

lugar, já que nenhuma delas exime o cidadão e a sociedade empresária de se sujeitarem às

normas secundárias. 

Além disso, em qualquer hipótese, este regulamento deve ser precedido de lei em

sentido formal. Denota que o ato normativo expedido pela agência reguladora deve respeitar

as balizas encontradas na lei. Não significa dizer que os regulamentos jurídicos não podem

criar obrigações, pois todo ato normativo cria em menor ou maior grau alguma questão nova,

alguma espécie de direito. Em algum nível, mesmo que seja mínimo, inova no ordenamento

jurídico. O que se torna relevante é o quanto este regulamento pode inovar sem que sejam

violados direitos fundamentais.

A sujeição aos regulamentos da Administração Pública justificam-se pelos níveis

de sujeição geral e especial traçados entre os administrados e a mesma. O poder normativo

das agências reguladoras é legitimo, constitucional, e pode ser fundamentado por qualquer das

teorias supracitadas. O que se coloca eminentemente relevante é a amplitude disciplinadora

contida  no  aludido  poder.  É  até  que  ponto  este  poder  normativo  poderá  avançar,  criar  e

restringir direitos fundamentais, para ainda se manter em sintonia com os dogmas do Estado

Democrático de Direito.
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2. PODER NORMATIVO E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS

2.1. Restrições aos Direitos Fundamentais e a Reserva Legal

Os  direitos  fundamentais  são  fruto  de  uma  construção  histórico-filosófico  de

origem  no  direito  natural  içado  nos  primórdios  da  humanidade.  Foram  inauguralmente

protegidos nos séculos XVII e XVIII quando do surgimento das teorias contratualistas e a

expedição das Declarações de Direitos de Virgínia de 1766 e Declaração Francesa de 1789.

Mais tarde, são sedimentalizados como normas obrigatórias, a partir da assunção de definitivo

realce  na  sociedade,  ao  se  inverter  a  tradicional  relação  entre  o  Estado  e  individuo  e  se

reconhecer que o indivíduo tem primeiro, direitos, e depois, deveres perante o Estado, e que

os direitos que o Estado tem em relação ao individuo se ordenam ao objetivo de melhor cuidar

das necessidades dos cidadãos (MENDES 2012).

Os  direitos  fundamentais  são,  portanto,  núcleos  de  proteção  da  dignidade  da

pessoa  humana  e  de  uma  convivência  pacífica  e  reciprocamente  respeitável  entre  os

indivíduos sociais. A sua positivação na Constituição Federal, enquanto norma suprema do

ordenamento jurídico e com força vinculativa, impõe a sua configuração como valores mais

caros e preserváveis da existência do homem.  

Todavia,  é  impróprio  dizer  que  os  direitos  fundamentais  gozam de  prioridade

absoluta,  no  sentido  de  se  situarem no patamar  máximo  de  hierarquia  jurídica  e  de  não

tolerarem restrição. Como assevera Gilmar Mendes, a ideia de que os direitos fundamentais

são absolutos é decorrente do pensamento jusnaturalista que preconiza que o Poder Público

existe para proteger direitos naturais, como a vida, a liberdade e a propriedade. E desta forma,

qualquer atuação estatal estaria limitada por esses direitos, que deveriam sempre prevalecer

sobre as ingerências do Poder Público.

Todavia, não deve prevalecer a tese jusnaturalista, pois os direitos fundamentais

não são absolutos e ilimitados,  podem sofrer restrições legais pelo Estado, principalmente

quando defrontam com outros valores de ordem constitucional. A ideia de restrição é quase

trivial no âmbito dos direitos individuais. (MENDES 2012 p.222)
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Do  manuseio  do  texto  constitucional  em  vigor  depreende-se  de  maneira

indubitável  que  os  direitos  fundamentais  estão  sujeitos  a  restrições.  Restrições  estas

classificadas  pela doutrina como diretamente constitucionais,  ao qual no próprio corpo do

texto constitucional está consagrado o direito fundamental e sua restrição, a exemplo o artigo

5º, IV da Constituição Federal. 

E classificadas,  ainda,  como restrições  indiretamente  constitucionais,  aos quais

não estão previstas no texto constitucional, uma vez que a Lei Maior limita-se a autorizar o

legislador a estabelecê-las através de leis infraconstitucionais. Para indicar estas restrições, o

constituinte utiliza-se, normalmente, de expressões como “nos termos da lei” (art.5º VI e XV),

“nas hipóteses que a lei estabelecer” (art. 5º XII), “salvo nas hipóteses previstas em lei” (art.

5º LVIII).  

Importante  evocar  que  a  autorização  constitucional  para  que  a  lei  estabeleça

restrições aos direitos fundamentais pode ocorrer de duas formas: reserva legal simples e de

reserva legal qualificada. Tem-se a primeira hipótese quando a Carta Magna não determina

requisitos ou qualificações para a lei, a exemplo, o artigo 5º, VI da Constituição Federal. Em

contrário,  a  reserva  legal  qualificada,  impõe  condições  especiais  ou  os  fins  a  serem

perseguidos  pela  lei  restritiva  e  desta  forma  limita  a  discricionariedade  do  legislador  na

fixação de restrições ao direito fundamental, como se vê no artigo 5º, XIII da Constituição

Federal.

Impõe  dizer  que,  independente  do  tipo  de  restrição  disposta  pela  norma

constitucional, há uma reserva de lei em sentido estrito para a concretização destas limitações

a qualquer direito,  principalmente os direitos fundamentais.  Isto porque, o artigo 5º, II da

Constituição Federal preconiza, de forma genérica, o princípio da legalidade na sua dimensão

reserva de lei. Ou seja, restrições a direitos fundamentais deverão ser impostas por lei formal,

expedida com base nas leis de processo legislativo.

2.2. Direitos Fundamentais e a Pessoa Jurídica

A  própria  qualidade  de  ser  humano  constitui  condição  suficiente  para  a

titularidade dos direitos fundamentais, mas é impróprio afirmar que pessoas jurídicas estejam
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excluídas da proteção especial dos direitos fundamentais que se coadunam com os seus fins

institucionais. Encontra-se superada a doutrina que defende que os direitos fundamentais são

dirigidos tão somente à pessoa humana.

Isto porque, os direitos fundamentais, compatíveis com a natureza e atuação das

pessoas jurídicas podem ser titularizados por elas indubitavelmente. Pois, a justificativa para a

proteção do indivíduo através de garantias e direitos fundamentais positivados na Lei Maior

também se adéqua à razão de existir da proteção às pessoas jurídicas, qual seja, a intenção de

garantir uma esfera de liberdade em face dos Poderes Públicos.

Ademais,  o  próprio  artigo  5º  da  Constituição  Federal,  prevê  que  os  direitos

previstos em seu corpo são inerentes a todos, sem distinção de qualquer natureza. A expressão

“qualquer natureza”, permite a extensão desses direitos inclusive às pessoas jurídicas, as quais

podem deles fazer uso sempre que forem compatíveis com sua existência e razão de ser.

Desta forma, não há que se recusar às estas pessoas a proteção à igualdade, ao

direito de propriedade, a inviolabilidade de domicílio, as garantias do direito adquirido, do ato

jurídico perfeito,  a coisa julgada,  à honra e imagem, como assevera José Afonso da Silva

(SILVA. 2010 p. 189.): 

“[...] a pesquisa no texto constitucional mostra que vários dos

direitos arrolados nos incisos do art. 5º se estendem às pessoas jurídicas, tais

como  o  princípio  da  isonomia,  o  princípio  da  legalidade,  o  direito  de

resposta,  o  direito  de  propriedade,  o  sigilo  da  correspondência  e  das

comunicações em geral, a inviolabilidade, a garantia ao direito adquirido, ao

ato jurídico perfeito e a coisa julgada, assim como a proteção jurisdicional e

o direito de impetrar mandado de segurança. Há até direito que é próprio da

pessoa  jurídica,  como o direito  à  propriedade das  marcas,  aos  nomes  de

empresas e outros signos distintivos (logotipos, fantasias, p. ex.) [...]”.

Em razão do sistema de abertura, estabelecido no artigo 5º, §2º da Carta Magna,

os  princípios  da  livre  iniciativa,  livre  concorrência  e  autonomia  privada,  previstos

respectivamente  nos  artigos,  mas  elevados  ao  dogma  de  direitos  fundamentais,  também

sofrem proteção e se relacionam com os fins colimados pelas pessoas jurídicas que exercem
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atividade econômica. Neste ponto, este tópico se relaciona com a proposta desta pesquisa,

pois o poder normativo das agências reguladoras deve conviver em harmonia com os direitos

fundamentais daqueles submetidos aos seus regimentos, que em sua maioria são as pessoas

jurídicas que desempenham uma atividade econômica ou que prestam um serviço público. A

convivência harmônica significa a possibilidade de restrição em maior ou menor grau, sem,

contudo atingir o núcleo essencial desses direitos fundamentais, como se pretende debater a

seguir.

2.3.  A Reserva Legal e a Atuação Administrativa no Âmbito Dos Direitos 
Fundamentais 

No  ordenamento  constitucional  brasileiro,  não  há  um  conjunto  de  preceitos

regulando de forma especifica a questão das limitações aos direitos fundamentais. Existe tão

somente  uma  classificação  doutrinária  das  reservas  legais,  em  simples  e  qualificada  e  a

disposição genérica do artigo 5º, II da Constituição Federal, do Princípio da Legalidade na sua

dimensão reserva de lei.

A  reserva  de  lei  formal  em  matéria  de  direitos  fundamentais  implica  na

impossibilidade da adoção de medidas restritivas de direitos fundamentais pela Administração

Pública sem fundamento legal e constitucional. A intervenção administrativa no campo dos

direitos deve ser uma atuação pautada em vontade de lei.

É  certo  que  a  reserva  de  lei  parlamentar  circunscreve  o  Poder  Executivo  de

restringir  ou  limitar  os  direitos  fundamentais,  mas  este  poderá,  independentemente  da

existência de lei, atuar no sentido de promovê-los e tutelá-los.

A ideia de supremacia legislativa impõe que a Administração, em qualquer caso,

esteja  de  acordo  com  a  lei,  pois  os  atos  administrativos  devem  satisfazer  as  previsões

estatuídas na legislação restritiva de direitos.
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Além disso, o legislador ordinário não tem o condão de transferir à Administração

o poder de determinar, de forma discricionária, os limites dos direitos. A noção de reserva

legal  quanto  às  restrições  a  direitos  fundamentais  tem  duas  consequências  relevantes:  a

impossibilidade de se estabelecerem delegações normativas nesta seara; e impossibilidade de

a lei conferir ao Administrador o poder de decidir, discricionariamente acerca das restrições

concretas a direitos.

Embora seja largamente aceita a noção de que a reserva legal tem plena aplicação

no âmbito das restrições aos direitos fundamentais, não é fácil medir o alcance da atuação

administrativa  legitima  nesta  sara.  Graças  à  crise  da  concepção  clássica  da  noção  de

repartição de funções entre órgãos de Estado, pois cada vez mais se verifica uma progressiva

redução do papel do legislador, paralelamente à ampliação do poder normativo do Executivo.

E essas dificuldades, emitem reflexos inevitáveis no campo dos direitos fundamentais.

A atuação do Poder Executivo no âmbito dos direitos fundamentais deve sempre

pautar-se por uma autorização legal que tenha adotado as decisões básicas sobre o assunto em

voga.  É  possível  que  o  legislador  empregue  neste  domínio,  cláusulas  gerais  e  conceitos

jurídicos indeterminados, a fim de viabilizar que a Administração considere circunstâncias

presentes nos casos particulares.

Como assevera PEREIRA (2006), é imprescindível que haja uma certa porosidade

legal que permita a respiração administrativa. Todavia, não quer dizer que a Administração

não vá dispor  de uma poder  discricionário  para limitar  direitos  fundamentais  pautado em

vontade  anterior  de uma lei  formal.  E  o grau de limitação  de direitos  fundamentais  pela

Administração está sujeita ao vinculo se sujeição que esta estabelece com seus administrados.

2.4. A Supremacia Geral e a Supremacia Especial

Os  direitos  fundamentais  preconizados  na  Constituição  Federal  de  1988  são

garantias para a proteção da dignidade da pessoa humana e de uma convivência digna livre e

igual entre todos os indivíduos. Não restam dúvidas que todos os seres humanos são titulares

desses direitos, porquanto são inerentes a própria qualidade humana. Por outro lado, não há
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impedimento para que pessoas jurídicas também se apresentem como detentoras de certos

direitos fundamentais, como por exemplo, a livre iniciativa.

Independente da titularidade dos direitos individuais, o Poder Público, por vezes

necessita restringi-los, em maior ou menor grau, com o fim de alcançar o bem-estar social e a

convivência pacífica entre os administrados. A maneira pelo qual a Administração Pública se

relaciona com os seus administrados se difere em razão do vinculo jurídico que mantém com

cada um deles e em razão disso, os direitos fundamentais encontram limites mais abrangentes

ou não, mas em qualquer caso, visando-se o fim público colimado pelo Estado. Restrições que

poderão ser legitimadas pelo vinculo geral ou especial encontrado entre o Poder Público e a

pessoa privada. 

A  limitação  aos  excessos  na  fruição  da  liberdade  ou  da  propriedade  para  o

estabelecimento e manutenção da ordem social é um dos fins buscados pelo Estado e que

justificam  a  sua  existência.  O  interesse  público  deve  conviver  harmonicamente  com  a

autonomia privada, e neste ínterim, a Administração Pública se reveste da função de polícia

administrativa,  para em determinados casos limitar  o uso da liberdade e/ou a propriedade

dentro da área de sua manifestação legítima. Aqui, o Poder Público estará atuando com o seu

poder de polícia  dentro do que Celso Antonio Bandeira  de Melo,  chamou de supremacia

geral.

O poder de polícia se traduz, em principio, em uma competência legislativa, pois

o princípio da legalidade sobre o prisma da reserva legal informa que ninguém é obrigado a

fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude lei, máxima do artigo 5º, II da Constituição

Federal  de  1988.  Por  outro  lado,  a  concretização  das  restrições  à  fruição  da  liberdade  e

propriedade à autonomia privada, disposta nas leis, cabe à Administração Pública. 

Por  isso  afirmar  que  a  supremacia  geral  é  senão  o  vinculo  com  que  a

Administração Pública detém com todo e indiscriminado sujeito que esteja sob o império das

leis. Daí por se dizer que a sujeição geral traduz a própria vontade legal,  uma vez que a

Administração atua na execução das normas legais  em sentido estrito.  A sujeição geral  é

fundamentada na supremacia das leis concretizada nos atos administrativos. Pela sua própria

etimologia, depreende-se que a limitação a direitos fundamentais, fundamentada em norma

parlamentar,  é  extensível  a  toda  e  qualquer  pessoa  que  se  submeta  á  égide  do  Estado

Democrático de Direito, trata-se do vinculo de sujeição geral, que pelo fato de apenas existir,

qualquer sujeito estabelece com a Administração Pública.
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Não  há  que  se  confundir,  a  polícia  administrativa  com  as  manifestações

impositivas da Administração Pública que também limitam direitos fundamentais, mas que

provém  de  vínculos  de  sujeição  especial,  de  relações  específicas  firmadas  entre  a

Administração Pública e terceiro inserido neste circulo especial.

Os vínculos de supremacia especial são aqueles que unem o Poder Público com

um círculo de pessoas através de relações específicas, por meio de consentimento ou devido a

determinadas condições independentes da vontade. Não se trata de relação genérica e aberta

atrelada à generalidade de pessoas independente da sua manifestação volitiva.

Os  vínculos  de  sujeição  especial  são  formados  pela  natureza  específica  das

relações travadas entre determinada pessoa e o Estado, como por exemplo, quando a prestação

de serviços  públicos  é  realizada  por  terceiros,  necessária  a  pactuação  de  um contrato  de

concessão ou permissão. Por este instrumento estabeleceu-se um vinculo especial de sujeição.

Os  vínculos  de  sujeição  especial  demandam poderes  normativos  específicos  à

Administração Pública e exercitáveis dentro de certos limites, haja a vista a necessidade de

regular a situação daqueles inseridos no âmbito do vinculo especial  com a Administração

Pública. 

É inadequado dizer  que todas  as disposições  a serem expedidas  no âmbito do

vinculo  especial  devam estar  assentadas  em lei  e  unicamente  em lei,  com a exclusão  de

qualquer  outro  dispositivo  normativo.  Pois  esta  exigência  inflaria  o  Poder  Legislativo  e

imporia a ele uma tarefa demasiadamente árdua e inviável, qual seja, a de produzir regras

estritamente  particularizadas,  dependentes  de  situações  peculiares.  Não  se  vê  como  o

Legislativo, poderia estatuir todas as disposições minuciosas e técnicas, como por exemplo,

que exigem o setor econômico (BANDEIRA DE MELLO 2009)

Neste  contexto,  caberá  a  Administração  Pública,  em  decorrência  da  sujeição

especial  que  mantém com determinada  pessoa  ou  grupo de  pessoas,  expedir  normas  que

tenham como fundamento mediato a lei em sentido formal e imediato a própria relação de

sujeição especial.  

A  distinção  entre  supremacia  geral  e  especial,  advinda  da  doutrina  alemã,

sobretudo  da  obra  de  Otto  Mayer,  e  nas  doutrinas  italiana  e  espanhola,  se  mostra

eminentemente importante e correlato com a temática deste trabalho, o poder normativo das

agências reguladoras. Seja porque os vínculos de sujeição geral e especial fundamentam a
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atividade normativa da Administração Pública e aqui se incluem a agências reguladoras, ou,

seja  porque  tais  vínculos  influem  na  delimitação  da  liberdade  normativa  desses  entes

reguladores, quanto à restrição de direitos fundamentais dos estes regulados.

 

2.5. Poder Normativo das Agências Reguladoras e os Vínculos de Sujeição

De acordo com a atividade desenvolvida, as agências reguladoras estabelecerão

com os entes regulados relações jurídicas de supremacia geral ou de supremacia especial. 

As agências reguladoras de prestação de serviços públicos estabelecem com as

concessionárias e permissionárias um vínculo de sujeição especial em decorrência do contrato

administrativo. Trata-se de adesão voluntária à relação especial, que como se verá adiante,

implica  no  alargamento  do  poder  normativo  das  agências  reguladoras,  que  além  de

normatizarem  sobre  os  critérios  técnicos  poderão  expedir  normas  da  alçada  do  poder

concedente (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios). E mais, os vínculos de

sujeição  especial,  podem  operar  como  fundamento  de  certas  limitações  específicas  a

determinados direitos fundamentais, levando ao reconhecimento da sua proporcionalidade.

As agências reguladoras de atividade econômica, em contrapartida, mantém com

as pessoas atreladas ao setor regulado, um vínculo de supremacia geral. Significa dizer que a

normatização  poderá  limitar  liberdades  e  propriedades,  mas  não  autoriza  limitações

específicas, pois a relação jurídica a que estão ligadas não justifica a imposição de restrições

mais contundentes a direitos fundamentais. O direito fundamental primordial para esta análise

é a livre iniciativa.

2.5.1. Agências Reguladoras de Prestação de Serviços Públicos e Supremacia 
Especial
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As  agências  reguladoras  de  prestação  de  serviços  públicos  estão  ligadas  às

concessionárias  e  permissionárias  por  um vínculo  de  supremacia  especial.  O instrumento

jurídico que estabelece a supremacia especial  é o contrato administrativo de concessão ou

permissão.  

Há  de  um  lado  as  pessoas  físicas  ou  jurídicas  interessadas  na  execução  de

determinado  serviço  público  e  do  outro  o  Poder  Concedente  (União,  Estados-membros,

Distrito Federal e Municípios) que detém a titularidade deste. A pactuação do contrato de

concessão constitui a relação jurídica de sujeição especial, impondo que as concessionárias e

permissionárias  se  sujeitem  às  cláusulas  exorbitantes  do  contrato,  e  principalmente  à

normatização da agência reguladora competente.

Os  vínculos  de  sujeição  especial  podem decorrer  da  lei  ou  de  ato  voluntário.

Como se vê, a celebração contratual,  caracteriza a adesão voluntária da concessionária ou

permissionária à relação especial de supremacia.

Umas  das  consequências  jurídicas  do  reconhecimento  do  vinculo  de  sujeição

especial é o alargamento do poder normativo das agências reguladoras no sentido de editar

atos normativos não necessariamente técnicos, mas que estejam dentro das determinações da

alçada do Poder Concedente, conforme assevera BANDEIRA DE MELLO (2009. 172):

Afora  isto,  nos  casos  em  que  suas  disposições  se  voltem  para

concessionários ou permissionários de serviço público, é claro que podem,

igualmente,  expedir,  as  normas  e  determinações  da  alçada  do  poder

concedente  ou  para  quem  esteja  incluso  no  âmbito  doméstico  da

administração.  Em  suma:  cabe-lhes  expedir  normas  que  se  encontrem

abrangidas pelo campo da chamada "supremacia especial".

Significa dizer que a imposição de obrigações não abrangidas pelo conceito da

expressão “técnico” pelos atos normativos das agências reguladoras podem ser legítimas se

justificadas  pelo  vinculo  de  sujeição  especial,  desde  que  a  restrição  não  atinja  o  núcleo

essencial do direito fundamental em jogo e desde que passe no exame da proporcionalidade

do ato.
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Para  exemplificar  o  acima  exposto,  pode-se  citar  o  artigo  2º  da  Resolução

nº 149/2005 da ANEEL – AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA que submete

a alteração dos atos constitutivos das concessionárias ou permissionárias de serviços públicos

de geração, distribuição e transmissão de energia elétrica à prévia anuência desta  agência

reguladora. 

 A prestação de serviços públicos reflete a satisfação de um direito fundamental

do cidadão e por isso a sua prestação adequada se torna eminentemente relevante. O mister

desempenhado pelas agências reguladoras de controlar a execução dos serviços públicos pelas

concessionárias e permissionárias demanda que alguns direitos fundamentais destas tenham

seu alcance restringido. O fundamento para essa restrição poderá ser a relação de supremacia

especial.

No domínio das relações especiais  de sujeição,  assim como em qualquer outro

caso,  as  questões  jurídicas  relativas  à  aplicação  de  direitos  fundamentais  devem  ser

solucionadas  tendo como referência a teoria geral das restrições aos direitos,  entrando em

jogo metodologia  da ponderação e  os  limites  constitucionais  à  atividade  restritiva.  O que

ocorre nesses casos é que o vínculo de sujeição a que se submete o titular pode operar como

fundamento de certas limitações específicas a determinados direitos fundamentais, levando ao

reconhecimento da sua proporcionalidade. (PEREIRA 2006).

No entanto, não há consenso quanto à questão de saber em que medida as relações

de sujeição especial  podem justificar  a imposição de limites aos direitos fundamentais.  A

mera qualificação de uma relação como de sujeição especial não é suficiente para justificar o

estabelecimento de restrições aos direitos fundamentais dos envolvidos.

 É essencial  que,  em cada caso, seja efetivada uma ponderação em que sejam

consideradas, de um lado, as relações entre a finalidade da instituição e a restrição imposta e

de outro, a necessidade de tutelar na maior medida possível,  os direitos fundamentais  das

pessoas que se encontram sob a relação de sujeição especial. (PEREIRA 2006).

A grande questão que  se coloca  quando se trata  da sujeição  especial  entre  as

agências  reguladoras  e  as  concessionárias  e  permissionárias  de  serviços  públicos  é  que

somente  a executoriedade do serviço é transferida,  uma vez que a titularidade  do serviço

permanece com o Poder Público. As concessionárias de serviço público estão sob a égide do

artigo 175 da Constituição Federal e não estão inclusas na livre iniciativa.
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Ademais,  a  Administração  Pública  se  encontra  em posição  preponderante  em

razão do interesse público tutelado. Além das cláusulas exorbitantes encontradas no contrato,

o Estado, por ser titular deste serviço cria um ente público para regular aquele determinado

serviço. A concessionária ao celebrar o contrato já está ciente que estará nessas condições,

que deverá se submeter às normas editadas pela agência reguladora competente.

Significa dizer que, salvo os direitos básicos previstos na Constituição e na Lei

nº 8987/1995, como, por exemplo, o direito ao equilíbrio econômico previsto no artigo 9º, §2º

desta última,  as agências  reguladoras  podem criar  obrigações  para as concessionárias  não

previstas na lei por meio de seus regulamentos, desde que não entrem em contradição com as

normas previstas  na Constituição  Federal  e  na  Lei  de Concessões,  sejam proporcionais  e

preservem o núcleo essencial de determinado direito fundamental.

Por  exemplo,  uma  agência  reguladora  de  prestação  de  serviços  públicos  não

poderia editar ato normativo que contrarie o princípio do equilíbrio econômico do contrato,

porque é um direito previsto na Lei de Concessões (Lei nº 8987/95).  Não se acredita  ser

plausível  o  fenômeno da  revogação  diferida  no  tempo,  onde o  ato  normativo  da  agência

pudesse  revogar  norma  legal.  Poderia  a  mesma  agência  criar  uma  obrigação  de  prévia

anuência para alteração dos atos constitutivos das concessionárias, como fez a ANEEL no

exemplo supracitado.  Esta  obrigação não está prevista  na Constituição Federal  e não está

prevista  em norma legal,  mas  é  justificada  pela  relação  jurídica  especial  travada  entre  a

agência  e  a  concessionária.  Essa obrigação encontrará  limites  na teoria  geral  dos  direitos

fundamentais e na proporcionalidade.

Todos  os  atos  normativos  criam  e  aplicam  direitos,  o  que  pode  mudar  é  a

intensidade da criação e da aplicação. Quanto mais alta a hierarquia normativa do ato, maior

capacidade criadora,  como por exemplo,  a Constituição Federal. Contudo a capacidade de

aplicar o direito é mais restrita. Em sentido contrário, quanto menor a hierarquia normativa de

determinado ato, menor a sua aptidão para criar direito e maior a inclinação para aplicá-lo. 

Diante do exposto, levando em consideração que os atos normativos das agências

reguladoras  são  normas  secundárias,  restrita  é  a  sua aptidão  para  inovar  no  ordenamento

jurídico. Mas não significa que não podem. E fazem, fundamentadas justamente neste vinculo

de sujeição especial.
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Contudo,  encontrarão  barreiras  para  a  inovação na própria  legalidade  como já

apontado,  na  teoria  dos  direitos  fundamentais,  conquanto  a  produção  normativa  deve

preservar o núcleo essencial dos direitos fundamentais e no principio da proporcionalidade. 

2.5.2. Agências Reguladoras de Atividade Econômica e Supremacia Geral

A relação jurídica existente entre as agências reguladoras e as pessoas físicas ou

jurídicas que exploraram a atividade econômica regulada é de supremacia geral.

Na atividade econômica há um direito subjetivo próprio de entrar e permanecer no

mercado,  traduzido no artigo 170 da Constituição  Federal  e acobertado pelo princípio  da

livre-iniciativa privada. Diferentemente do que ocorre na prestação de serviços públicos, onde

não há um direito preexistente, pois a concessionária adquire o direito de prestação do serviço

regulado somente após a celebração do contrato com a Administração Pública.

Cogita-se  de  atividade  econômica  quando  a  necessidade  a  ser  satisfeita  não

envolver de modo imediato e direto os direitos fundamentais (JUSTEN FILHO 2010 p. 667),

ou ainda quando a necessidade humana mesmo atrelada direta e imediatamente aos direitos

fundamentais puder ser adequadamente satisfeita pela livre iniciativa privada.

Em razão disso, a exploração da atividade econômica não é de titularidade do

Estado.  Foi  deixada  a  cargo  dos  particulares  constituindo  direito  subjetivo  dos  mesmos,

conforme a letra do artigo 170 da Constituição Federal.

Ainda quando a exploração da atividade econômica careça de autorização estatal,

discricionária  ou vinculada,  as  pessoas  que a  desenvolvem vinculam-se de forma geral  à

Administração Pública, porque estão sob a livre iniciativa privada.

As  atividades  econômicas  abrangem um número  muito  grande  de  indivíduos,

afetando os interesses de uma parcela considerável da população, por esta razão a liberdade e

propriedade das pessoas exploradoras das atividades econômicas poderão ser restringidas, a

fim de que não agrida o interesse público, mas contribua para a sua realização (ARAGÃO

2006).
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Significa dizer que a Administração Pública agindo com o seu poder de polícia

pode impor direitos e obrigações àqueles que exercem atividade econômica, para o bem-estar

coletivo  e  desde  que  tais  direitos  e  obrigações  estejam  amparados  por  norma  legal,  em

respeito ao princípio da legalidade estampado no artigo 5º, II da Constituição Federal, motivo

pelo qual essas limitações não são indenizáveis. 

Observa-se,  portanto  que  a  Administração  Pública,  em  razão  do  vinculo  de

sujeição geral tem possibilidades menores de intervenção na liberdade e na propriedade de

seus  administrados,  se  comparado  com o  vinculo  de  sujeição  especial.  E  aqui,  uma  das

justificativas é o direito subjetivo próprio de qualquer individuo ou sociedade de indivíduos

de explorar atividade econômica, as pessoas exercem essas atividade não por uma decisão

político-administrativa do Estado. A intervenção estatal é legítima, mas dentro dos limites da

sujeição geral.

Em  virtude  disso,  o  poder  normativo  das  agências  reguladoras  de  atividade

econômica  ficará  adstrito  à  normatização  técnica.  Deverá  expedir  atos  normativos  tão

somente relativos à necessidade de regulamentação técnico-científico de determinada área.

Nada justifica que sejam impostas obrigações ou, sejam limitadas a liberdade e a propriedade

das pessoas que desenvolvem alguma atividade econômica por norma expedida por agência

reguladora que não seja no âmbito técnico, justamente porque a relação jurídica que existe é

de sujeição geral. 

Em função da supremacia geral, o poder normativo das agências reguladoras de

atividade  econômica  possui  uma amplitude  concisa.  Levando-se  em consideração  que  os

direitos  e  obrigações  poderão  ser  criados  somente  por  lei,  de acordo com o principio  da

legalidade,  os  atos  normativos  regulatórios  não  deverão  ter  aptidão  para  criar  direitos  e

obrigações  fora  do  âmbito  de  sua  competência,  que  é  a  normatização  especificamente

específico-científica de determinado setor.

As normas regulatórias não podem ser impostas como se as atividades econômicas

fossem do próprio Estado e não da iniciativa privada. Porque essas atividades se encontram

protegidas  pelo  direito  fundamental  da  livre  iniciativa  privada,  mesmo  quando  ligadas  a

interesses  sensíveis  da  sociedade.  O  Estado  esta  originalmente  constrito  pelo  direito

fundamental de livre iniciativa econômica.



40

2.5.2.1. Direito Fundamental à Livre Iniciativa 

A livre iniciativa, ainda gera algumas perplexidades para parte da doutrina por ter

natureza econômica ou por ser muitas vezes titularizado por sociedades empresárias e ser

considerado direito fundamental. As pessoas jurídicas, como já foi abordado, são titulares dos

direitos fundamentais assegurados pela Constituição, salvo aqueles que por sua natureza só

possam concernir as pessoas físicas. Isso se dá tanto pelo imediato reflexo que os direitos das

pessoas jurídicas empresariais tem sobre os direitos das pessoas físicas que constituem o seu

corpo social. (ARAGÃO 2006)

Nas letras de ARAGÃO (2006):

A  constituição  encara  a  liberdade  de  exercício  da  atividade  econômica

privada  não  como  um  favor  do  Estado,  mas  como  um  dos  próprios

fundamentos  da  República  (artigo  1º,  IV  da  Constituição  Federal)  e  da

Ordem  Constitucional  Econômica  art.  170,  constituindo  requisito  do

desenvolvimento sustentável da nação.

Assim assevera GASPAR ARIÑO ORTIZ (apaud ARAGÃO 2006):

O direito de livre iniciativa além de possuir existência autônoma também é

expressão dos direitos de propriedade, de livre escolha da profissão ou oficio

do direito  ao  trabalho,  da  liberdade  de  circulação  de  bens  e  pessoas,  da

liberdade contratual e da dignidade da pessoa humana, por propiciar o livre

desenvolvimento da personalidade.

As  limitações  devem  ser  gerais,  não  devem  chegar  a  coactar  os  atributos

concernentes ao núcleo essencial do direito à livre iniciativa, para torná-lo despiciendo, por

isso que o núcleo essencial dos direitos fundamentais é chamado de limite dos limites.
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Existe  um  conteúdo  mínimo  dos  direitos  fundamentais  que  não  pode  ser

amputado, seja pelo legislador,  seja pelo administrador,  assim o núcleo essencial  traduz o

limite  dos limites ao demarcar  um reduto inexpugnável,  protegido de qualquer espécie de

restrição.  Assim  as  atividades  privadas  reguladas  podem  ser  condicionadas  à  prévia

autorização administrativa, mas não pode o Legislador ou a Administração Pública disciplinar

tal  autorização  de  forma  que  inviabilize  ou  torne  excessivamente  restritiva,  para  uma

atividade da iniciativa privada, a entrada no mercado regulado ou a sua permanência nele.

O núcleo essencial do direito de livre iniciativa nas atividades privadas não pode

ser  sacrificado  por  limitações  administrativas  prévias  ou  concomitantes  à  atividade,

independentemente  do  interesse  público  invocado.  A  via  regulatória,  nas  palavras  de

ARAGÃO  (2006),  não  é  adequada  para  realizá-los,  havendo  no  ordenamento  jurídico,

instrumentos, mais rígidos para a Administração do que a regulação, para efetivá-los, como a

desapropriação.

2.6. Princípio da Proporcionalidade 

O objetivo  da aplicação da regra da proporcionalidade,  como o próprio  nome

indica,  é  fazer  com  que  nenhuma  restrição  a  direitos  fundamentais  tome  dimensões

desproporcionais

MENDES  (2012  p.248)  define  o  princípio  da  proporcionalidade  da  seguinte

forma:

Proporcionalidade: critério de aferição de constitucionalidade das medidas

restritivas de direitos traduz uma estrutura de pensamento consistente em

avaliar a correlação entre os fins visados e meios empregados nos atos do

Poder Público.
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Para alcançar esse objetivo, o ato estatal deve passar pelos exames da adequação,

da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Esses três exames são, por isso,

considerados como sub-regras da regra da proporcionalidade.

Se simplesmente as enumeramos, independente de qualquer ordem, pode-se ter a

impressão de que tanto faz, por exemplo, se a necessidade do ato estatal é, no caso concreto,

questionada antes ou depois da análise  da adequação ou da proporcionalidade em sentido

estrito. Não é o caso. A análise da adequação precede a da necessidade, que, por sua vez,

precede a da proporcionalidade em sentido estrito. 

A real  importância  dessa  ordem fica  patente  quando se  tem em mente  que  a

aplicação da regra da proporcionalidade nem sempre implica a análise de todas as suas três

sub-regras. Pode-se dizer que tais sub-regras relacionam-se de forma subsidiária entre si.

Em termos claros e concretos, com subsidiariedade quer-se dizer que a análise da

necessidade só é exigível se, e somente se, o caso já não tiver sido resolvido com a análise da

adequação;  e  a  análise  da proporcionalidade  em sentido  estrito  só é  imprescindível,  se  o

problema já  não  tiver  sido  solucionado  com as  análises  da  adequação  e  da  necessidade.

Assim, a aplicação da regra da proporcionalidade pode esgotar-se, em alguns casos, com o

simples exame da adequação do ato estatal para a promoção dos objetivos pretendidos.

No Brasil,  um difundido conceito de adequação sugere que um meio deve ser

considerado adequado se for "apto para alcançar o resultado pretendido".

Um ato estatal  que limita um direito fundamental é somente necessário caso a

realização do objetivo perseguido não possa ser promovida, com a mesma intensidade, por

meio de outro ato que limite, em menor medida, o direito fundamental atingido. 

Ainda  que  uma  medida  que  limite  um  direito  fundamental  seja  adequada  e

necessária para promover um outro direito fundamental, isso não significa, por si só, que ela

deve ser considerada como proporcional. Necessário é ainda um terceiro exame, o exame da

proporcionalidade em sentido estrito, que consiste em um sopesamento entre a intensidade da

restrição ao direito fundamental atingido e a importância da realização do direito fundamental

que com ele colide e que fundamenta a adoção da medida restritiva.

Para que uma medida seja reprovada no teste da proporcionalidade em sentido

estrito,  não  é  necessário  que  ela  implique  a  não  realização  de  um  direito  fundamental.
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Também não é necessário que a medida atinja o chamado núcleo essencial de algum direito

fundamental.

Para que ela seja considerada desproporcional em sentido estrito,  basta que os

motivos que fundamentam a adoção da medida não tenham peso suficiente para justificar a

restrição ao direito fundamental atingido.

O conceito de discricionariedade no âmbito do poder normativo traduz a ideia de

liberdade e de limitação. Reconhece-se à Administração o poder de conformar tecnicamente,

dentro dos limites estabelecidos pela lei e pela Constituição Federal. E dentro desses limites,

diferentes condutas podem ser consideradas legitimas ou não.

Parte da doutrina sustenta que a base do princípio da proporcionalidade reside nos

direitos fundamentais. Outra parte afirma que o principio configuraria expressão do estado

democrático de Direito, tendo em vista o seu desenvolvimento histórico a partir do Poder

Polícia do Estado.
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3. PODER NORMATIVO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS E OS TRIBUNAIS 
SUPERIORES

3.1. Supremo Tribunal Federal

3.1.1. O Não Enfrentamento do STF pela Via Difusa

Em pesquisa realizada  no site do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com os

parâmetros “agência reguladora” e “legalidade” circunscrevendo-se a busca entre os anos de

2003 e 2013, procurou-se verificar quais são os parâmetros utilizados pelo Pretório Excelso

para confirmar ou afastar a legalidade ou a legitimidade dos atos normativos das agências

reguladoras nos casos em concreto.

Todavia, desde então, esbarrou-se em uma dificuldade: em todos os casos levados

à  Corte  por  meio  de  recurso  extraordinário,  o  Supremo  Tribunal  Federal  não  enfrenta  a

questão sobre  a  competência  normativa  das  agências  reguladoras,  porque como seus  atos

normativos  possuem fundamento  em suas  leis  instituidoras,  o  Supremo  Tribunal  Federal

assevera que não há um problema de inconstitucionalidade,  mas sim de ilegalidade, sendo

portanto incabível a sua análise em recurso extraordinário.

O recurso extraordinário é instrumento apropriado para o exame de ofensa direta à

Constituição Federal e a análise de ato normativo secundário demandaria o cotejo entre este e

a respectiva lei  instituidora da agência reguladora.  Em todos os recursos extraordinários e

agravos  de  instrumento  aos  recursos  extraordinários  foi  apontada  como  embasamento  a

Súmula 636 de 24/09/2003, do próprio Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da

legalidade,  quando  a  sua  verificação  pressuponha  rever  a  interpretação  dada  às  normas

infraconstitucionais pela decisão recorrida.”
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AI 672990 / DF - DISTRITO FEDERAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO

DECISÃO:  Trata-se  de  agravo  de  instrumento  de  decisão  que  inadmitiu

recurso  extraordinário  interposto  contra  acórdão  do  Tribunal  Regional

Federal da 1ª Região assim ementado (fls. 89):

“AUTORIZAÇÃO  PARA  A  DISTRIBUIÇÃO  DE  COMBUSTÍVEIS”.

EXIGÊNCIA DE RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE

ARMAZENAMENTO.  PORTARIA  202,  DE  1999  DA  AGÊNCIA

NACIONAL  DO  PETRÓLEO  (ANP),  ARTIGO  10,  INCISO  II.

LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL E LEGAL.

1. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) tem autorização constitucional

(Artigos 170, parágrafo único e 238 da Carta Magna) e legal (Lei 9.478/97,

arts.  7º;  8º,  I,  XIII  e  XV)  para  a  fiscalização  e  a  regulamentação  das

atividades relacionadas com o abastecimento nacional  de combustíveis,  o

qual foi declarado de utilidade pública desde o Decreto-Lei 395/1938 (arts.

1º e 10), que foi recebido pela atual Constituição. Precedentes do STF e do

TRF-5ª Região.

2. Por sua vez, o disposto no artigo 10, II, da Portaria 202/1999, da ANP,

não ofende o princípio da razoabilidade ou da proporcionalidade (Art. 5º,

LIV,  da  Constituição),  porquanto  a  exigência  de  capacidade  mínima  de

armazenamento (750 metros cúbicos) para que a pessoa jurídica obtenha a

autorização para o exercício da atividade de distribuição de combustíveis

líquidos  derivados  do  petróleo,  álcool  combustível  e  outros  combustíveis

automotivos,  é  compatível  com  os  objetivos  da  política  nacional  de

combustíveis,  notadamente  no  que  concerne  à  proteção  ao  consumidor

quanto ao preço, qualidade e oferta dos produtos (Lei 9.478/97, art. 1º), na

medida  em que  capacidade  inferior  a  esta,  segundo os  critérios  técnicos

adotados,  pode  comprometer  o  regular  fornecimento,  principalmente  em

situações de desabastecimento. Precedentes do TRF-2ª Região.

3. Por outro lado, a definição da capacidade mínima de armazenamento em

causa constitui ato praticado com fundamento na competência discricionária

da Administração Pública, porquanto se baseia em critérios técnicos e de

conveniência  e  oportunidade,  estando  sujeito  ao  controle  jurisdicional

limitado  aos  aspectos  da  razoabilidade  e  da  legalidade,  não  violados  na

espécie. Precedente do STJ.
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4. Apelação e remessa oficial, providas.No recurso extraordinário, alega-se

violação  do  disposto  nos  arts.  170,  IV,  174  e  238  da  Constituição.  A

recorrente  sustenta,  em  síntese,  que  a  Portaria  202/1999  da  Agência

Nacional de Petróleo – ANP extrapolou o poder regulamentar previsto na

Lei 9.478/97, ferindo, assim, o princípio da legalidade. A análise da alegada

violação exige necessariamente o exame da legislação infraconstitucional.

Dessa  forma,  eventual  ofensa  ao  texto  constitucional  seria  indireta  ou

reflexa,  descabendo a  interposição  de  recurso  extraordinário.  Inclusive,  a

Súmula 636 do Supremo Tribunal  Federal  dispõe  literalmente:“Não cabe

recurso  extraordinário  por  contrariedade  ao  princípio  constitucional  da

legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada

a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”

Ademais, o Supremo Tribunal Federal entende pacificamente que, quando

um decreto executivo vai além de regular a lei que lhe dá fundamento de

validade,  não  se  tem um problema de  inconstitucionalidade,  mas  sim de

ilegalidade, sendo incabível sua análise em recurso extraordinário, o qual só

admite o exame de ofensa direta à Constituição federal.

Do  exposto,  nego  seguimento  ao  agravo.  Publique-se.  Brasília,  25  de

fevereiro de 2011.

Ministro JOAQUIM BARBOSA

AI 750726 / RJ - RIO DE JANEIRO - AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ADMINISTRATIVO.  PODER  DE

POLÍCIA.  RESOLUÇÃO  335/03  DA  ANVISA.  REGULAMENTAÇÃO

DO USO DE IMAGENS DE ADVERTÊNCIA NAS EMBALAGENS DE

CIGARROS.  LEGITIMIDADE.  OMISSÃO  DO  TRIBUNAL  A  QUO.

RECURSO  ESPECIAL  PARCIAMENTE  PROVIDO  PARA

DETERMINAR  OUTRO  JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS  DE

DECLARAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

1.  O  sistema  de  interposição  dos  recursos  especial  e  extraordinário

estabelecido pelo CPC determina que, quando da interposição de ambos, os

autos sejam remetidos primeiro ao STJ, sendo que a apreciação do recurso

extraordinário dependerá da não inocorrência de prejudicialidade deste pelo

provimento do recurso especial (art. 543, “caput” e § 1º, CPC).
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2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso

especial  para  determinar  outro  julgamento  dos  embargos  de  declaração

opostos contra decisão proferida no Tribunal de origem (RESP nº 1.138.820,

Min. Rel. Herman Benjamim, Dje de 18/02/10).

3.  Agravo de  instrumento prejudicado.DECISÃO:  Cuida-se  de agravo de

instrumento contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que,

negando  provimento  ao  pedido  recursal,  considerou  legítimas  as

determinações  da  Resolução  nº  335/03  da  ANVISA,  que,  em  síntese,

regulamenta o uso de imagens de advertência nas embalagens de cigarros,

além  de  outros  avisos  sobre  os  riscos  que  eventualmente  possam  ser

causados à saúde dos consumidores desses produtos.

Contra  essa  decisão  foram  interpostos  recurso  especial  e  extraordinário,

sendo  que  somente  o  primeiro  foi  admitido  na  origem.  O  recurso

extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de que eventual violação ao

texto constitucional se daria de forma indireta, com aplicação da Súmula 636

do STF.

É o relatório. DECIDO.O agravo de instrumento está prejudicado. Publique-

se. Brasília, 24 de março de 2011.

Ministro LUIZ FUX

RE 595465 / SC - SANTA CATARINA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO

DECISÃO

Sindasc - Sindicato das Agências de Navegação Marítima e Comissárias de

Despachos  do  Estado  de  Santa  Catarina  interpõe  recurso  extraordinário

fundado  na  alínea  “a”  do  permissivo  constitucional  contra  acórdão  do

Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado:

    “MANDADO  DE  SEGURANÇA”.  LEGITIMIDADE  PASSIVA.

TEORIA  DA  ENCAMPAÇÃO.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA  ELEITA.

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. HIPÓTESE

DE INCIDÊNCIA. LEI Nº 7.782/1999.  RDC Nº 345/2002 DA ANVISA.

LEGALIDADE.
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A  autoridade  apontada  como  coatora  que  alega  sua  ilegitimidade  mas,

embora isso, defende o ato inquinado, adquire legitimidade para figurar no

polo  passivo  do  mandado  de  segurança,  por  aplicação  da  teoria  da

encampação.

Tratando-se de questão que pode ser analisada apenas por meio de prova

documental, portanto, pré-constituída, tem-se como adequada a interposição

de mandado de segurança.

A hipótese de incidência da taxa é o exercício do poder de polícia conferido

à  ANVISA para  “...  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”, conforme constante no artigo 6 da Lei

9.782/1999.

 A  RDC  nº  345/2002  não  criou  novo  fato  gerador,  tendo  tão  somente

regulamentado aquele já consignado na Lei nº 9.782/1999.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a

Egrégia  1º  Turma  do  Tribunal  Regional  Federal  da  4º  Região,  por

unanimidade,  dar  provimento  às  apelações  da  ANVISA  e  da  União  e  à

remessa oficial, nos termos do relatório, voto e notas taquigráficas que ficam

fazendo parto integrante do presente julgado.     Porto Alegre, 16 de agosto

de 2006.” (fls. 295/296).

No apelo extremo, alega o recorrente violação ao art. 145, II, 150, II, bem

como aos princípios insculpidos no art. 5º, incisos, da Constituição Federal,

argumentando que a Resolução REC 345/02 feriu o princípio da legalidade

tributária,  ao  estabelecer  os  fato  gerador  e  sujeito  passivo  da  taxa  de

fiscalização  de  vigilância.  Sustenta  que  o  regulamento  não  estaria

meramente a explicitar a Lei nº 9.782/99.

    Decido.

A irresignação não merece prosperar. Verifico que o acórdão recorrido para

decidir  a  controvérsia  restringiu-se  à  interpretação  de  normas

infraconstitucionais,  especialmente  na  norma  infralegal  da  ANVISA,

consubstanciada  na  Resolução  REC  345/02,  concluindo  que  a  citada
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resolução  não  extrapolou  os  limites  traçados  na  Lei  nº  9.782/99,  tendo,

apenas, regulamentado a referida lei. É o que sobressai do seguinte trecho do

acórdão:

“Verifica-se que a RDC nº 345/2002 não criou novo fato gerador, tendo tão

somente regulamentado aquele já consignado na Lei nº 9.782/1999. Veja-se

que o item 5.1.14 do Anexo II a que se refere o parágrafo 1º do artigo 23 da

Lei nº 9.782/1999, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-

34/01,  previa,  expressamente,  a  necessidade  de  autorização  de

funcionamento  para  as  empresas  prestadoras  de  serviços  ligados  à  saúde

pública  em  veículos  terrestres  que  operem  transportes  coletivos

internacionais de passageiros, embarcações, aeronaves, etc”.

Dadas  as  balizas  fixadas  no  v.  acórdão,  evidencia-se  o  caráter

infraconstitucional  da controvérsia,  sendo certo que a análise de eventual

afronta à Carta Magna passa, necessariamente, pelo cotejo da resolução da

ANVISA  com  a  Lei  nº  9.782/99.  Dessa  forma,  eventual  afronta  aos

dispositivos  tidos  por  violados,  caso  ocorresse,  dar-se-ia  de  forma

meramente reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura do extraordinário.

No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: AI 721.577, de

relatoria do Ministro Luiz Fux, Dje 10/10/11; RE nº 637.507/PR, Relator o

Ministro  Joaquim  Barbosa,  Dje  11/4/11;  AI  618.553,  Dje  2/6/10  e  RE

474.459, Dje 13/10/11, ambos de relatoria do Ministro Marco Aurélio.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.

Publique-se. Brasília, 30 de novembro de 2011.

Ministro Dias Toffoli

3.1.2. Ações Objetivas – Via Concentrada

O poder normativo das agências reguladoras foi questionado perante o Supremo

Tribunal  Federal  em  sede  de  via  concentrada  por  meio  da  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade nº 1668-5. E atualmente estão pendentes de julgamento as seguintes

ações objetivas: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4874/DF.



50

 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1668-5/PR

A questão do poder normativo das agências reguladoras, até a presente pesquisa,

somente foi debatida pelo Supremo Tribunal Federal quando suscitada por via concentrada de

exame de constitucionalidade, ou seja, por meio de ação direta de inconstitucionalidade, ação

direta de constitucionalidade ou por meio de arguição direta de preceito fundamental.  

Em 1998, o Partido Comunista do Brasil, o Partido dos trabalhadores, o Partido

Democrático  Trabalhista  e  o  Partido  Socialista  Brasileiro  ajuizaram  ação  direta  de

inconstitucionalidade de nº 1668-5 contra dispositivos da Lei nº 9.472/1997, que versa sobre a

organização dos serviços de telecomunicações,  a criação e funcionamento  da ANATEL –

Agência Nacional de Telecomunicações. Dentre os dispositivos atacados estava o artigo 19,

IV e X da lei supracitada que prevê a competência normativa desta agência. Os argumentos

levantados pelos autores  foram pela incompatibilidade do dispositivo mencionado com os

preceitos  constitucionais,  uma  vez  que  a  transferência  do  poder  de  legislar  à  ANATEL

distanciava-se da lei  maior,  inclusive  pela  vedação do Artigo 25 do Ato das Disposições

Transitórias de delegação legislativa. 

O entendimento do Pretório Excelso confirmou a constitucionalidade do poder

conferido à ANATEL para expedir atos normativos, desde que subordinados aos preceitos

legais e regulamentares (do Chefe do Executivo) que regem a outorga, prestação e fruição dos

serviços de telecomunicações. Foi feita uma interpretação sem redução de texto, no intuito de

dar interpretação conforme a Constituição Federal. 

Importante salientar que, neste precedente que a Corte Suprema afastou a tese da

deslegalização, filiando-se a tese da natureza regulamentar dos atos normativos das agências

reguladoras. Ademais o fenômeno da revogação diferida no tempo não foi adotado, pois a Lei

nº 8666/93 não foi revogada pelas normas secundárias expedidas pela agência.



51

 Ação Direta de Inconstitucionalidade 4874 MC / DF 

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar,

proposta em face do art.  7º, III e XV, parte final, da Lei nº 9.782/1999 e contra,  em sua

integralidade, a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da ANVISA nº 14/2012, que dispõe

sobre a restrição do uso de aditivos nos produtos fumígenos derivados do tabaco, com fulcro

em suposta ofensa aos arts. 1º, caput e IV, 2º, 5º, II, XXIX, XXXII e LIV, 37, caput, 84, IV, e

170, parágrafo único, da Constituição da República.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer que seja dada interpretação

conforme a Constituição Federal ao inciso XV do artigo 7º da Lei 9.782/99, no sentido de que

a competência normativa atribuída à ANVISA para proibir produtos e insumos tenha natureza

executiva cautelar, de efeitos concretos e com destinatários específicos, pois a autora alega

que  a  interpretação  conferida  ao  dispositivo  supracitado  delega  competência  normativa  à

ANVISA para proibir insumos e produtos em caráter geral, o que violaria os artigos 2º, 5, II e

37, caput da Constituição Federal.

Segundo a autora, a violação ocorreria pela simples razão de que somente lei em

sentido formal pode proibir substâncias com abstração e generalidade e que apenas por meio

de lei é possível impor restrições à liberdade de iniciativa.

Por consequência, a autora defende a inconstitucionalidade por arrastamento da

RDC nº 14/2012 da ANVISA, por se tratar de ato normativo, genérico, abstrato, permanente e

dirigido a destinatários indeterminados. Além de ferir os princípios da isonomia, da segurança

jurídica e da proporcionalidade, bem como a liberdade do consumidor.

Não há falar em ofensa reflexa da resolução impugnada à Constituição Federal,

porque a questão é analisar a possível violação à liberdade do consumidor, os princípios da

isonomia e da proporcionalidade, princípios resguardados pela Constituição Federal. E para

proceder a essa verificação, não é necessário verificar a compatibilidade da resolução com

nenhuma norma infraconstitucional.

O parecer nº 10799 do Ministério Público Federal pugna pela improcedência do

pedido  da  ação  direta  de  inconstitucionalidade,  sob  os  seguintes  argumentos:  (i)  a  RDC

14/2012 da  ANVISA não  afronta  a  liberdade  de  escolha  dos  indivíduos.  A liberdade  de
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escolha está diretamente vinculada ao impedimento de abusos cometidos no mercado e uma

escolha racional, principalmente quanto a produtos que geram dependência química, significa

o poder  de  usar  e  o  poder  de deixar  de  usar.  (ii)  a  vedação aos  aditivos,  assim como a

propaganda,  são  formas  de  mascarar  os  efeitos  nocivos  do  produto,  criando  imagens  ou

adicionando ingredientes capazes de gerar sensações que não condizem com a realidade do

consumo do tabaco. Veda-se a sua propaganda, mas não a sua comercialização. (iii) Não há

impedimento algum à comercialização de cigarros ou de qualquer outro produto fumígeno o

que não restaria violado os princípios da livre iniciativa, livre comércio e livre concorrência.

(iv) Todavia, qualquer atividade econômica encontra restrições e limitações quando se depara

com o direito à saúde, ao meio ambiente,do consumidor, entre outros. (v) a RDC nº 14/2012,

na parte  que restringe os tipos  de aditivos  que podem ser acrescentados  ao cigarro,  trata

adequadamente o problema de saúde pública, reduzindo o risco de iniciação de jovens e a

atratividade do produto aos consumidores.

Normas impugnadas:

Lei 9782/99

Art. 7º Compete à Agência proceder à implementação de à execução do disposto nos incisos

II a VII do art2º desta Lei, devendo: 

XV – proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização

de produtos e insumos, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à

saúde.

RDC 14/2012 – artigo 1º e seguintes.

Pode-se  concluir  que  a  discussão  sobre  o  poder  normativo  das  agências

reguladoras no Supremo Tribunal Federal está adstrita à via concentrada, uma vez que no bojo

da via difusa a Corte Suprema repele a discussão sob o argumento de que a análise de ato

normativo secundário é um problema de ilegalidade e não de inconstitucionalidade.

A  consequência  para  a  restrição  da  discussão  sobre  o  poder  normativo  das

agências reguladoras e à via abstrata é a limitação de levantamento do tema por um número
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reduzido de  pessoas,  restringido o  debate  aos  legitimados  para  propor  as  ações  objetivas

constitucionais.

3.2. Superior Tribunal de Justiça

Em pesquisa realizada no site do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA com os

parâmetros “agência reguladora” e “legalidade” circunscrevendo-se a busca entre os anos de

2003 e 2013, procurou-se verificar quais são os parâmetros utilizados pelo respectivo tribunal

para confirmar ou afastar a legalidade ou a legitimidade dos atos normativos das agências

reguladoras nos casos em concreto. O resultado da pesquisa apontou 8 julgados em sede de

recurso especial, aos quais serão apresentados a seguir.

No  julgamento  dos  recursos  REsp  976599/SC,  REsp  806304/RS,  REsp

732795/RJ, REsp 1266520/RS e AgRg no AREsp 91083/PR, o Superior Tribunal de Justiça

não apreciou o mérito da questão porque considerou os recursos supracitados descabidos. A

razão do descabimento dos recursos foi a ausência de prequestionamento dos artigos da lei

instituidora das agências reguladoras que versassem sobre sua competência normativa, objeto

da  controvérsia.  Asseverou  a  Corte  Superior  que  estes  artigos  não  foram debatidos  pela

instância ordinária, incidindo, portanto, a sumula 211 do Superior Tribunal de Justiça, a qual

possui a seguinte redação: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da

oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo.

Não poderia apreciar as controvérsias em cada recurso especial apontado, à luz

das  resoluções  das  agências  reguladoras,  partes  do  processo.  Justamente  porque  o  ato

normativo secundário não se inclui no conceito de lei federal a que se refere o artigo 105, III,

a da Constituição Federal, fugindo, assim, da hipótese de cabimento do recurso especial.

Através  do  REsp 1386994/SC o  Superior  Tribunal  de  Justiça  entendeu  que  a

aplicação de multa por infração a obrigação imposta pela RDC nº 858/2007 da ANTAQ não

ofende  o  principio  da  legalidade,  uma  vez  que  o  ato  normativo  foi  expedido  dentro  da

competência  normativa  da  agência  reguladora  prevista  em  sua  lei  instituidora,

Lei nº 10.233/2001. Esta Lei previu as condutas puníveis, as penalidades cabíveis e a forma
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de gradação da pena, e reservou para ato normativo secundário prever os procedimentos de

para processamento e julgamento das infrações:

REsp 1386994 / SC RECURSO ESPECIAL 2013/0152898-6

ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  ADMINISTRAÇÃO

PORTUÁRIA.  MULTA  ADMINISTRATIVA.  INFRAÇÃO  À

RESOLUÇÃO  ANTAQ  858/2007.  EXERCÍCIO  DO  PODER

NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS REGULADORAS.

1.  Aplicação  de  multa  por  infração  a  obrigação  imposta  por  resolução

editada pela ANTAQ, no exercício de competência normativa assegurada

pela  Lei  10.233/2001  -  "submeter  à  prévia  aprovação  da  ANTAQ  a

celebração de aditivos contratuais que impliquem prorrogação de prazo, ou

qualquer  espécie  de  alteração  da  área  do  arrendamento,  encaminhando

justificativa e demais documentos inerentes a essa alteração".

2. Ausência de violação ao princípio da legalidade, pois a Lei 10.233/2001 é

precisa ao definir as condutas puníveis, as penalidades cabíveis e a forma de

gradação da pena, estando os demais procedimentos para processamento e

julgamento das infrações disciplinados em regulamento próprio, conforme

autoriza a própria lei.

3. Recurso especial não provido.

No AgRg no REsp 1326847 / RN o Superior Tribunal de Justiça entendeu

que a ANEEL através da RDC nº 207/2006 extrapolou de sua competência

normativa  quando  criou  novos  requisitos  não  previstos  em  lei,  como  a

adimplência do consumidor, para a aquisição de descontos especiais na tarifa

de fornecimento de energia elétrica. Houve portanto, violação ao princípio

da legalidade:AGRG NO RESP 1326847 / RN

ADMINISTRATIVO.  FORNECIMENTO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.

CONSUMIDOR  RURAL.CARCINICULTURA.  DESCONTO  NA

TARIFA.  PREENCHIMENTO  DOSE  REQUISITOS  LEGAIS.

RESOLUÇÃO  207/2006  DA  ANEEL.  INADIMPLÊNCIA.

AFASTAMENO  DO  BENEFÍCIO.  DESCABIMENTO.  ATO

NORMATIVO. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULMENTAR.
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1. A Lei n. 10.438/02 prevê a aplicação de descontos especiais na tarifa de

fornecimento  de  energia  elétrica  relativa  ao  consumidor  que  desenvolva

atividade  de  irrigação  e/ou  aquicultura.  A  Resolução  207/06  da  ANEEL

condiciona tal benefício à adimplência do consumidor.

2.  Verifica-se que a agravada, na qualidade de consumidora rural de energia

elétrica,  caracterizada  aquicultora,  preenche  os  requisitos  necessários  à

concessão  do  benefício  previsto  na  Lei  n.  10.438/2002,  a  qual  prevê  a

aplicação  de  descontos  especiais  na  tarifa  de  fornecimento  a  quem

desenvolva atividade de irrigação e/ou Aquicultura.

3. Logo, o art. 2º da Resolução 207/2006 da ANEEL exorbitou o poder de

regulamentar  a  Lei  n.  10.438/2002,  o  que  o  torna  ilegal,  ao  estabelecer

requisito  não previsto na referida lei,  para  se  fazer  jus  ao benefício nela

disposto. Agravo regimental improvido.

ANP criou outros requisitos não previstos em lei  para o acesso à atividade de

"Transportador-Revendedor-Retalhista–TRR"  de  combustíveis,  aplicável  às  empresas  que

atuam no ramo do varejo de produtos derivados do petróleo e outros combustíveis. O STJ

entendeu que, a criação dessas novas obrigações estavam dentro do poder normativo, pois os

atos administrativos não precisam repetir a lei palavra por palavra, mas sim respeitar a sua

principiologia, até porque se repetisse palavra por palavra restaria inócua uma das funções das

agências reguladoras e em reflexo a sua própria missão institucional. REsp 1048317 / PR e

REsp 732795 / RJ.

REsp 1101040 / PR RECURSO ESPECIAL 2008/0237401-7

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.

TRANSPORTADOR-REVENDEDOR-RETALHISTA (TRR). PORTARIA

ANP 201/99.  PROIBIÇÃO DO TRANSPORTE E REVENDA DE GLP,

GASOLINA  E  ÁLCOOL  COMBUSTÍVEL.  EXERCÍCIO  DO  PODER

NORMATIVO  CONFERIDO  ÀS  AGÊNCIAS  REGULADORAS.

LEGALIDADE.
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1. Ação objetivando a declaração de ilegalidade da Portaria ANP 201/99,

que proíbe o Transportador-Revendedor-Retalhista - TRR – de transportar e

revender gás liquefeito de petróleo - GLP-, gasolina e álcool combustível.

2.  A  Lei  9.478/97  instituiu  a  Agência  Nacional  do  Petróleo  -  ANP  -,

incumbindo-a de promover a regulação, a contratação e a fiscalização das

atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e

dos biocombustíveis (art. 8º).

3.  Também constitui  atribuição  da  ANP,  nos  termos  do  art.  56,  caput  e

parágrafo único, do mesmo diploma legal, baixar normas sobre a habilitação

dos interessados em efetuar qualquer modalidade de transporte de petróleo,

seus derivados e gás natural, estabelecendo as condições para a autorização e

para  a  transferência  de  sua  titularidade,  observado  o  atendimento  aos

requisitos de proteção ambiental e segurança de tráfego.

4.  No  exercício  dessa  prerrogativa,  a  ANP  editou  a  Portaria  201/99

(atualmente  revogada  pela  Resolução  ANP  8/2007),  proibindo  o

Transportador-Revendedor-Retalhista - TRR - de transportar e revender gás

liquefeito de petróleo - GLP-, gasolina e álcool combustível. O ato acoimado

de ilegal foi praticado nos limites da atribuição conferida à ANP, de baixar

normas relativas ao armazenamento, transporte e revenda de combustíveis,

nos moldes da Lei 9.478/97.

5.  "Ao contrário do que alguns advogam, trata-se do exercício de função

administrativa,  e  não  legislativa,  ainda  que  seja  genérica  sua  carga  de

aplicabilidade. Não há total inovação na ordem jurídica com 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." (CARVALHO

FILHO, José dos Santos. "O Poder Normativo das Agências Reguladoras" /

Alexandre Santos de Aragão, coordenador - Rio de Janeiro: Editora Forense,

2006, págs. 81-85).

6. Recurso especial provido, para julgar improcedente o pedido formulado

na inicial, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

 REsp 732795 / RJ RECURSO ESPECIAL
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PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.

ALEGADA VIOLAÇÃO

DOS  ARTS.  128,  460  E  515,  §  1º,  DO  CPC.  AUSÊNCIA  DE

PREQUESTIONAMENTO.  COMÉRCIO  VAREJISTA  DE

COMBUSTÍVEIS. PORTARIA ANP 116/2000. VEDAÇÃO À ENTREGA

DE COMBUSTÍVEL NO DOMICÍLIO DE GRANDES CONSUMIDORES.

EXERCÍCIO DO PODER NORMATIVO CONFERIDO ÀS AGÊNCIAS

REGULADORAS. LEGALIDADE.

1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos legais ditos violados

atrai o óbice das Súmulas 282 e 356 do STF.

2.  Hipótese  em que  a  recorrente,  comerciante  varejista  de  combustíveis,

volta-se  contra  a  determinação  contida  no  art.  10,  III,  da  Portaria  ANP

116/2000,  que proíbe o revendedor varejista  de entregar combustíveis  no

domicílio do consumidor.

3.  A  Lei  9.478/97  instituiu  a  Agência  Nacional  do  Petróleo  -  ANP  -,

incumbindo-a de promover a regulação, a contratação e a fiscalização das

atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural e

dos biocombustíveis (art. 8º).

4.  Também constitui  atribuição  da  ANP,  nos  termos  do  art.  56,  caput  e

parágrafo único, do mesmo diploma legal, baixar normas sobre a habilitação

dos interessados em efetuar qualquer modalidade de transporte de petróleo,

seus derivados e gás natural, estabelecendo as condições para a autorização e

para  a  transferência  de  sua  titularidade,  observado  o  atendimento  aos

requisitos de proteção ambiental e segurança de tráfego.

5. No exercício dessa prerrogativa, a ANP editou a Portaria 116/2000, à qual

se  opõe  a  recorrente,  proibindo  o  revendedor  varejista  de  entregar

combustíveis no domicílio do consumidor.  Agiu,  portanto,  nos limites do

poder normativo conferido às agências reguladoras.

6. Ademais, como bem ressaltou a ora recorrida, "no caso da atividade de

revenda ao varejo, a questão da segurança pública assume relevante aspecto,

na medida em que o indevido transporte e manuseio de combustíveis podem

trazer catastróficas consequências devido ao evidente risco que o material

inflamável  traz  consigo",  sobretudo  porque  "somente  a  atividade  de
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distribuição  está  obrigada  a  requisitos  de  transporte  de  combustível

estabelecidos e fiscalizados pela ANP, motivo pelo qual o atendimento aos

grandes consumidores se faz exclusivamente por este segmento da cadeia

econômica".

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.048.317 - PR (2008/0080691-1)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.  OFENSA AO ART.  535

DO  CPC  NÃO  CONFIGURADA.  AGÊNCIA  NACIONAL  DO

PETRÓLEO.  LEI  9.487/1997.  PODER  REGULAMENTAR.  PORTARIA

201/1999/ANP.  EMPRESA  TRANSPORTADORA-  REVENDEDORA-

RETALHISTA – TRR. DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS.

1.  Cuida-se,  originariamente,  de  Mandado  de  Segurança  impetrado  por

pessoa jurídica contra ato imputado ao Coordenador da Agência Nacional do

Petróleo, insurgindo-se contra a restrição imposta pela Portaria 201/1999 da

ANP  à  comercialização  de  gasolina,  álcool  e  óleo  diesel  em  postos

revendedores.

2.  A  solução  integral  da  controvérsia,  com  fundamento  suficiente,  não

caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

3.  As  atividades  de  transporte  e  revenda  dos  produtos  do  sistema  de

combustível são reguladas e fiscalizadas pela Agência Nacional do Petróleo,

nos moldes preconizados no art. 8º da Lei 9.478/1997.

4.  Hipótese  em que  o  Tribunal  de  origem afastou  a  aplicação  da  norma

administrativa,  sob  o  argumento  de  que  teria  ocorrido  extrapolação  da

competência  da  agência  reguladora  ao  editá-la,  deixando,  contudo,  de

pormenorizar as disposições da Portaria que fundamentaram essa conclusão.

5.  A Portaria  201/1999 estabelece  os  requisitos  a  serem cumpridos  para

acesso  à  atividade  de  "Transportador-Revendedor-Retalhista–TRR"  de

combustíveis,  aplicável  às  empresas  que  atuam  no  ramo  do  varejo  de

produtos derivados do petróleo e outros combustíveis.
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6.  A impetrante  do  mandamus originário  pretende  afastar  as  disposições

contidas no mencionado ato, com a finalidade de exercer atividade típica de

distribuidora para postos revendedores. Contudo, para essa função, a agência

reguladora  fixou  outros  requisitos  (Portaria  202/1999/ANP),  a  fim  de

permitir o registro da empresa como distribuidora de combustível.

7. É natural e lógico que as exigências, nesse caso, sejam mais rigorosas que

as aplicáveis à simples venda direta ao consumidor final,  pois se trata de

atividade empresarial que, no atacado, fornece combustível a vários Postos,

atingindo, portanto, um grande número de consumidores.

8.  Fica  evidente  a  pretensão  da  empresa  ora  recorrida  de  se  furtar  às

exigências contidas na Portaria 202/1999/ANP (que trata das distribuidoras),

sob  a  alegação  de  que  as  restrições  de  comercialização  impostas  pela

Portaria 201/1999/ANP são ilegais.

9.  A  norma  administrativa  tida  por  inexigível  é  compatível  com  a

competência

Por fim, através da pesquisa realizada nos sítios eletrônicos do Supremo Tribunal

Federal e do Superior Tribunal de Justiça constatou-se que a questão da abrangência do poder

normativo das agências reguladoras ainda não foi muito debatida nas instâncias superiores,

seja  pelo  difícil  acesso  ao  debate  no  Supremo  Tribunal  Federal,  pois  todos  os  recursos

extraordinários interpostos foram improvidos em razão de inconstitucionalidade reflexa, o que

fez  restringir  a  possibilidade  de  debate  somente  por  via  concentrada  através  das  ações

objetivas.

CONCLUSÃO
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Sob a inspiração da doutrina neoliberal, a Constituição Federal de 1988 previu

que o Estado, como regra, não deve atuar diretamente na economia, se posicionando como

agente regulador imbuído na missão de fiscalização e normatização de determinadores setores

econômicos. 

Durante a última década do século XX, constatou-se que a máquina pública não

mais trabalhava a todo vapor em virtude das inúmeras atribuições que estava incumbida. O

Poder  Público  demandava  uma  carga  tributária  cada  vez  maior,  a  fim  de  custear  o  seu

funcionamento.  Logo, foram editadas emendas constitucionais para adequar à Constituição

Federal à realidade que se vivenciava e delinear as possíveis soluções. 

Além  disso,  no  plano  infraconstitucional,  promulgaram-se  diversas  leis  que

refletiram o novo cenário político jurídico da década de 1990, cenário este de desestatizações,

aos quais se transferiu à sociedade civil a exploração de setores econômicos e a execução de

serviços públicos, antes a cargo do Estado. Dentre os dispositivos legais que permitiram esta

mudança,  deve-se  citar  a  Lei  de  Concessões  e  Permissões  de  Serviços  Públicos  de

nº 8987/1995. 

A  previsão  constitucional  do  artigo  174  de  papel  regulador  do  Estado  foi

concretizada  pela  instituição,  a  nível  infraconstitucional  de  diversas  agências  reguladoras,

sendo as únicas constitucionalmente previstas a ANATEL e a ANP, artigo 21, XI  e artigo

177, § 2º, III, respectivamente.

As agências reguladoras foram introduzidas no Brasil sob a natureza jurídica de

autarquias, integram, portanto, a Administração Pública Indireta. Não foram introduzidas na

ordem jurídica e econômica como nova classificação de entes públicos porque estão inseridas

no conceito de autarquias do Decreto-lei 200/1967. 

Possuem patrimônio  e  receitas  próprios  para  executar  as  atividades  típicas  da

Administração  Pública,  que  requeiram,  para  o  seu  melhor  funcionamento,  gestão

administrativa e financeira descentralizada.

A  função  institucional  dessas  autarquias  é  controlar  a  prestação  de  serviços

públicos  ou  de  determinada  atividade  econômica,  por  meio  da  fiscalização,  sanção  e

regulamentação do setor a que estão vinculadas. Por isso, o poder normativo das agências

reguladoras é de sua própria essência e caracteriza a sua independência política.
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O poder normativo é a competência atribuída às agências para a expedição de

normas com vistas a traduzir por critérios técnicos, os comandos previstos na Constituição

Federal e na legislação infraconstitucional relativa ao setor econômico a que estão vinculadas.

É função normativa de edição de normas gerais e abstratas pertinentes a sua área de atuação. 

Na doutrina, foram criadas diversas teses para dar fundamento jurídico ao poder

normativo  das  agências  reguladoras,  a  fim de legitimá-lo dentro  do ordenamento  jurídico

brasileiro e  embasar  a  sua compatibilidade  com os  postulados do Estado Democrático  de

Direito, sobretudo com o Principio da Legalidade e com o Princípio da Separação de Poderes. 

A teoria  defendida  neste  trabalho é  a  que  foi  adotada  pelo Supremo Tribunal

Federal quando do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1668-5, qual seja a

da  competência  regulamentar.  De acordo com esta  teoria,  a  redação  do artigo  84,  IV da

Constituição Federal não restringe o poder de editar regulamentos ao Chefe do Executivo, ao

revés,  permite  que  diversas  entidades  integrantes  da  Administração  Pública  editem  atos

normativos. O Presidente da República não seria o único titular desta competência.

O poder normativo das agências reguladoras é expressão da função administrativa

normativa e não da função leginferante.  Também não se deve confundir os regulamentos

expedidos  pelo  Chefe  do  Executivo,  aqueles  para  fiel  cumprimento  da  lei  com  os

regulamentos de complementação expedidos pelas agências reguladoras.

Os regulamentos de execução para fiel cumprimento da lei são de competência

privativa do Chefe do Poder Executivo e Ministros de Estado, de forma setorizada,  pelos

artigos 84, IV e 87, II, da Constituição Federal. Por meio deles, o Presidente da República

explicita  e  minudencia  o  comando  legal  com  o  fim  de  permitir  a  sua  aplicação.  Esses

regulamentos possuem uma forte carga política.

Os  regulamentos  expedidos  por  órgãos  descentralizados  da  Administração

Pública,  como por exemplo,  das agências  reguladoras,  são intitulados  de regulamentos  de

complementação.  Eles  são  editados  quando  da  necessidade  de  especificar  as  obrigações

introduzidas por normas legais que demandem complementação técnica. 

Em tese,  esses  regulamentos  não devem introduzir  obrigações  novas,  pois  são

destinados  tão  somente  a  minudenciar  obrigações  previstas  em lei.  O espaço aberto  para

edição de regulamentos de complementação corresponde ao da discricionariedade técnica, em

razão da necessidade de especialização técnica demandada para regular determinada matéria.
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Tal circunstância justifica não ter sido tal competência, que só pode ser exercida por meio de

juízos técnicos, concedida à Chefia do Poder Executivo.

O exercício do poder normativo pelas agências reguladoras, seguindo a tese da

competência regulamentar deve ser precedido de expressa disposição legal que estabeleça a

matéria técnica carente de regulamentação e também balizas a esta atividade. Esta exigência é

geralmente cumprida pela lei instituidora das agências.

O  acolhimento  desta  tese  implica  no  afastamento  do  fenômeno  da  revogação

diferida no tempo, tendo vista  que no confronto entre regulamento expedido pela  agência

reguladora e norma legal anterior, esta última prevalecerá. Não haverá degradação do status

hierárquico  da  legislação  anterior,  não  permitindo  a  sua  alteração  ou revogação  por  atos

normativos  editados  pela  agência.  A  norma  legal  é  ato  primário  oriundo  da  atividade

parlamentar representante da vontade geral, enquanto o regulamento é secundário (infralegal).

Desta forma, em virtude do princípio da legalidade estampado no artigo 5º, II da Constituição

Federal, a norma legal não pode ser revogada pelo ato normativo administrativo.

Do ponto  de vista  dos  receptores  dessas  normas (os  cidadãos e  as  sociedades

empresárias)  considerando  suas  consequências  práticas,  pouco  importa  a  escolha  de  uma

destas teses apresentadas. Com exceção ao fenômeno da revogação diferida, em quaisquer

umas das teses, o efeito prático será o mesmo: cidadãos e as sociedades estarão submetidos a

normas  de  caráter  secundário,  que  poderão  restringir  seus  direitos,  até  mesmo,  direitos

fundamentais.

Defender  que o poder  normativo  é  fruto  de uma delegação  legislativa  ou que

advém da competência regulamentar da Administração Pública, ou ainda asseverar que ele é

produto  de  uma  ampliação  da  discricionariedade  da  Administração,  no  final  das  contas,

produz a  mesma consequência.  É percorrer  caminhos  distintos  para se  alcançar  o mesmo

lugar, já que nenhuma delas exime o cidadão e a sociedade empresária de se sujeitarem às

normas secundárias. 

Todos  os  atos  normativos,  criam  e  aplicam  direitos,  o  que  pode  mudar  é  a

intensidade da criação e da aplicação. Quanto mais alta a hierarquia normativa do ato, maior

capacidade criadora,  como por exemplo,  a Constituição Federal. Contudo a capacidade de

aplicar o direito é mais restrita. Em sentido contrário, quanto menor a hierarquia normativa de

determinado ato, menor a sua aptidão para criar direito e maior a inclinação para aplicá-lo.
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Em qualquer  hipótese,  o  regulamento  expedido  deve  ser  precedido  de  lei  em

sentido formal. Denota que o ato normativo editado pela agência reguladora deve respeitar as

balizas encontradas na lei, em virtude do princípio da legalidade. Não significa dizer que os

regulamentos jurídicos não podem criar obrigações, pois todo ato normativo cria em menor ou

maior grau alguma questão nova, alguma espécie de direito. Em algum nível, mesmo que seja

mínimo, inova no ordenamento jurídico. O que se torna relevante é o quanto este regulamento

pode inovar sem que sejam violados direitos fundamentais e desde que haja proporcionalidade

na criação da obrigação ou na restrição de alguma liberdade.

O poder normativo destes entes reguladores está intimamente relacionado com o

vinculo de sujeição que as agências estabelecem com as pessoas submetidas às suas normas.

A depender do tipo de relação jurídica de sujeição traçada entre a Administração Pública e

seus administrados, este poder normativo terá sua amplitude estendida ou não.

Os vínculos de supremacia especial são aqueles que unem o Poder Público com

um círculo de pessoas através de relações específicas, por meio de consentimento ou devido a

determinadas condições independentes da vontade. Não se trata de relação genérica e aberta

atrelada à generalidade de pessoas independente da sua manifestação volitiva.

Este vinculo de supremacia especial é estabelecido entre as agências reguladoras

de prestação de serviço público e as concessionárias ou permissionárias de serviço público.

Esta relação jurídica se perfaz quando da pactuação do contrato de concessão ou permissão,

ao qual a executoriedade do serviço é transferida à sociedade civil.

Os  vínculos  de  sujeição  especial  demandam poderes  normativos  específicos  à

Administração Pública e exercitáveis dentro de certos limites, haja a vista a necessidade de

regular a situação daqueles inseridos no âmbito do vinculo especial  com a Administração

Pública. Significa dizer que as concessionárias ou permissionárias de serviços públicos estão

sujeitas ao poder normativo das agências reguladoras com menor grau de liberdade, tendo em

vista  que  a  relação  jurídica  especial  justifica  maior  ingerência  da  Administração  nas

liberdades daqueles sujeitos à sua normatização.

Desta forma, as agências reguladoras de prestação de serviços públicos, além de

normatizarem  sobre  os  critérios  técnicos  poderão  expedir  normas  da  alçada  do  poder

concedente (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios). E mais, os vínculos de
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sujeição  especial,  podem  operar  como  fundamento  de  certas  limitações  específicas  a

determinados direitos fundamentais, levando ao reconhecimento da sua proporcionalidade.

Em contrapartida, as agências reguladoras de atividade econômica, mantém com

as pessoas atreladas ao setor regulado, um vínculo de supremacia geral. A supremacia geral é

senão o vinculo com que a Administração Pública detém com todo e indiscriminado sujeito

que esteja sob o império das leis. A sujeição geral traduz a própria vontade legal, uma vez que

a Administração atua na execução das normas legais em sentido estrito. 

Significa  dizer  que  a  normatização  das  agências  reguladoras  poderá  limitar

liberdades e propriedades, mas não autoriza limitações específicas, pois a relação jurídica a

que  estão  ligadas  não  justifica  a  imposição  de  restrições  mais  contundentes  aos  direitos

fundamentais. 

Observa-se,  portanto  que  a  Administração  Pública,  em  razão  do  vinculo  de

sujeição geral tem possibilidades menores de intervenção na liberdade e na propriedade de

seus  administrados,  se  comparado  com o vinculo  de  sujeição  especial.  E  aqui,  umas das

justificativas é o direito subjetivo próprio de qualquer individuo ou sociedade de indivíduos

de explorar atividade econômica, as pessoas exercem essas atividade não por uma decisão

político-administrativa do Estado. A intervenção estatal é legítima, mas dentro dos limites da

sujeição geral.

Em  virtude  disso,  o  poder  normativo  das  agências  reguladoras  de  atividade

econômica  ficará  adstrito  à  normatização  técnica.  Deverá  expedir  atos  normativos  tão

somente relativos à necessidade de regulamentação técnico-científico de determinada área.

Nada justifica que sejam impostas obrigações ou, sejam limitadas a liberdade e a propriedade

das pessoas que desenvolvem alguma atividade econômica por norma expedida por agência

reguladora que não seja no âmbito técnico, justamente porque a relação jurídica que existe é

de sujeição geral.

Contudo, a norma expedida pelas agências reguladoras, sejam elas de prestação de

serviços públicos ou de atividade econômica, deverão respeitar o princípio da legalidade, em

respeito a este postulado do Estado Democrático de Direito e preservado no artigo 5º, II da

Constituição Federal, sob pena de serem os atos normativos secundários considerados ilegais

e/ou  inconstitucionais.  E  ainda  que  sejam  considerados  legais,  deverão  estar  atentos  ao

principio  da  proporcionalidade,  principalmente  quando  restringirem  direitos  e  garantias
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fundamentais. Deverão ser adequados para os fins a que se destinam e sobretudo necessários

para a regulação do setor econômico ou serviço público vinculado.

Por fim, através da pesquisa realizada nos sítios eletrônicos do Supremo Tribunal

Federal e do Superior Tribunal de Justiça constatou-se que a questão da abrangência do poder

normativo das agências reguladoras ainda não foi muito debatida nas instâncias superiores,

seja  pelo  difícil  acesso  ao  debate  no  Supremo  Tribunal  Federal,  pois  todos  os  recursos

extraordinários interpostos foram improvidos em razão de inconstitucionalidade reflexa, o que

fez  restringir  a  possibilidade  de  debate  somente  por  via  concentrada  através  das  ações

objetivas. 

Um ponto importante  a  se destacar  é que a maioria  das ações encontradas  no

Superior  Tribunal  de  Justiça  versavam  sobre  os  direitos  dos  consumidores  frente  a

competência normativa das agências reguladoras. O enfoque dado a este trabalho, todavia se

mostra dicotômico, pois a extensão dos poder normativos das agências estava relacionada ao

grau  de  limitação  dos  direitos  fundamentais  daquelas  pessoas  vinculadas  as  agências

simplesmente por exercerem a atividade econômica ou o serviço público regulado. E neste

ponto, a jurisprudência é muito tímida,  encontrando-se, somente, julgados que discutiam a

restrição do direito fundamental da livre iniciativa privada. 
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