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A partir daí, é que se deveriam perquirir quais são as formas jurídicas 

da Administração Pública que o Estado Brasileiro deve adotar para 

cumprir os seus deveres constitucionais. Ou seja, qual deveria ser a 

estrutura da organização pública brasileira (órgãos, entidades etc.) 

necessária para se atingir os comandos constitucionais adequados ao 

alcance do interesse público, que adquiriram força normativa. 

             

                Sérgio Guerra. 
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RESUMO 

 

MAIA, Yuri Barros. A autonomia decisória das Agências reguladoras e o controle do poder 

executivo central. xx f. Monografia (Graduação em Direito) – Universidade Federal 

Fluminense, 2014. 

 

A presente pesquisa tem como escopo investigar um tema áspero o qual permeia as discussões 

sobre o modelo regulatório brasileiro em sede doutrinária e jurisprudencial: a amplitude e os 

limites da autonomia decisória das agências reguladoras brasileiras e do controle exercido 

pelo Poder Executivo Central sobre elas, considerando o regime legal e, sobretudo, 

constitucional da organização administrativa pública brasileira. Mais precisamente, este 

trabalho apreciará, de início, as agências reguladoras no Direito norte-americano e em outros 

ordenamentos jurídicos estrangeiros, a contextualização histórica do regime regulatório 

assentado no Brasil, a natureza jurídica dessa figura pertencente à Administração Pública 

indireta e suas principais e peculiares características. Em seguida, o estudo promoverá análise 

da aparente dicotomia entre o centralizado arranjo administrativo brasileiro e os entes dotados 

de autonomia de proferir decisões, o que impossibilitaria, a princípio, a revisão de seus atos 

decisórios pelo Chefe do Executivo, com auxílio dos Ministérios, por meio da supervisão 

ministerial. Vale observar que a organização administrativa brasileira é marcada, sobretudo, 

pelos princípios e mandamentos constitucionais e legais que evidenciam uma estruturação 

coesa, hierarquizada e articulada. Findada a análise, será exposto o entendimento que está 

sendo conferido a essa questão pela jurisprudência dos Tribunais Superiores do Brasil.  

 

Palavras-chave: Agências Reguladoras. Organização da Administração Pública. Autonomia 

Decisória.  
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ABSTRACT 

 

The present research has the intention to investigate a controversial issue which is present in 

the discussion regarding Brazilian regulatory model in doctrinal and jurisprudential area: the 

extent and the limits of decisional autonomy of Brazilian regulatory agencies and the 

executive branch exercised control over them taking into account the legal system and 

especially constitutional of the Brazilian public administrative organization. More 

specifically, this paper will consider, firstly, the regulatory agencies in the American Law and 

in other foreign legal regimes, the historical context of the regulatory regime settled in Brazil, 

the legal nature of this figure which belongs to the Indirect Public Administration and its main 

and peculiar characteristics. Forthwith, the study, especially, will provide analysis about the 

apparent dichotomy between the Brazilian administrative arrangements and entities endowed 

with the autonomy to render decisions what it would avoid the revision of by the Chief 

Executive, with the assistance of the Ministries, through the ministerial oversight. It is worth 

observing that the Brazilian administrative organization is characterized primarily by 

constitutional and legal principles and commandments that show a cohesive, hierarchical and 

articulated. After this analysis, it will be exposed the understanding that is being given to this 

issue by the jurisprudence of the Superior Courts of Brazil.  

 

Key words: Regulatory Agencies. Public Administrative Organization. Decisional Autonomy.   
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INTRODUÇÃO 
 

 

O modelo regulatório baseado em agências reguladoras tem sido alvo de 

calorosos debates no universo jurídico, sobretudo, para aqueles que se arriscam a aprofundar 

sobre o seu regime legal e todas as implicações para o arranjo constitucional brasileiro. Em 

virtude de consistir em uma importação, em certa medida, do direito norte-americano e de ser 

um dos frutos da necessidade de redefinição do papel do Estado no Brasil, a partir da década 

de 90, essa figura teve sofrer adequações, em certa medida, com o intuito de tornar-se 

congruente ao contexto organizacional administrativo brasileiro. 

Todavia, a completude e a satisfação dessa adequação vêm sendo objeto de 

intensa controvérsia e indagações, de críticas positivas e negativas, bem como de estudos 

desde o seu nascimento, tendo em vista as variadas cobranças que, inevitavelmente, recaem 

sobre a operacionalização desse instituto com o escopo de obter um sistema regulatório 

coerente e eficiente no que toca à necessidade de assegurar, em regra, o bom funcionamento 

da economia e da prestação de serviços públicos em diversos setores do Estado brasileiro. 

 Sob esse prisma, o presente trabalho buscará focar no possível choque entre a 

extensão de uma das principais prerrogativas do regime jurídico atinente às agências 

reguladoras, que consiste na autonomia decisória dos seus órgãos de direção, e o exercício do 

controle do Poder Executivo Central sob a égide do regime constitucional de organização 

administrativa brasileira, mais precisamente, através da supervisão ministerial 

instrumentalizado pelo Presidente da República, com auxílio de seus Ministros de Estado, 

dentro do exercício de direção superior da Administração Pública Federal
1
, que permitiria 

rever tais decisões regulatórias exaradas, a priori, em ultimo grau.  

Dessa maneira, à primeira vista, poderíamos enxergar uma contradição que se 

confirma ainda mais, na medida em que se adotam entendimentos com certo grau de exagero, 

ou seja, radicais a favor de cada um dos lados, situando-os de modo oposto no tabuleiro. 

Dentro do arcabouço da administração pública e do sistema regulatório, entender os limites 

dessa supervisão e da referida autonomia tende a ser primordial para buscarmos uma 

compatibilização desse aparente paradoxal modelo de governança do Estado brasileiro.   

Para tanto, de início, far-se-á uma abordagem, com base doutrinária, do 

funcionamento das agências reguladoras dentro do ordenamento de alguns países, sobretudo, 

                                                           
1
 No presente trabalho, buscou-se focar na Administração Pública Federal, mas tendo em vista o princípio da 

simetria tudo o que se refere a essa esfera administrativa, aplica-se, logicamente, aos demais âmbitos 

federativos, no que couber. Neste contexto, as agências reguladoras estaduais vinculam-se administrativamente 

às suas respectivas Secretariais.  
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no direito norte-americano, em razão deste ser considerada, talvez, a gênese desse instituto, 

bem como um apanhado histórico da mudança de papel do Estado Brasileiro com a 

introdução da doutrina neoliberal. Ademais, torna-se indispensável analisar essa figura que 

integra a Administração Pública, quanto a sua natureza jurídica, destacando suas principais 

prerrogativas e esmiuçando, sobretudo, a manifestação da principal que, segundo o objeto 

deste estudo, consiste na autonomia da para tomar decisões regulatórias em última instância 

administrativa pelos órgãos colegiados. 

Em seguida, analisar-se-á sob o fundamento legal e, sobretudo, constitucional, 

a direção, coordenação e o controle exercido pelo Chefe do Poder Executivo (Presidente da 

República), com suporte dos Ministros de Estado, à luz dos princípios basilares da legalidade, 

da eficiência e, sem dúvida, da hierarquia que estão no âmago do sistema da organização da 

Administração Pública. Destacaremos, nesse contexto organizacional, a importância e as 

diferentes formas de manifestação do poder hierárquico dentro dessa estrutura administrativa 

e a caráter necessário do processo de descentralização administrativa para o bom 

funcionamento do Estado quanto à realização de seus fins colimados. 

De fato, preocuparemos em discorrer sobre a espécie de controle 

desempenhado pelo Executivo Central sobre as agências reguladoras, denominado de 

supervisão ministerial, bem como o tipo de elo que existe entre eles, no que tange à 

abrangência de revisão dos atos decisórios exarados pela direção das Agências Reguladores e 

os limites de sua aplicabilidade, e ainda em analisar o instrumento que caberia ser usado para 

deflagrar tal modalidade de controle administrativo. 

 Dessa maneira, em uma tentativa de encontrar uma saída, em certa medida, 

mais equânime para essa questão, buscaremos expor a amplitude dessa autonomia para 

proferir decisões regulatórias como última palavra e as balizas do intervencionismo diretivo e 

corretivo, quando notadamente provocado através do denominado recurso hierárquico 

impróprio pela parte lesada, de modo a manter o respeito à tecnicidade e à segurança jurídica, 

tão exaltada quando se defende o sistema regulatório da atividade econômica. Ao mesmo 

tempo, tende a ser essencial salvaguardar a necessidade de um controle por parte do 

Executivo Central, tendo em vista que o excesso de autonomia pode prejudicar o alinhamento, 

a coordenação, a coerência das diretrizes públicas e ações governamentais. 

Por fim, passaremos a relevante análise dos entendimentos proferidos pelos 

Tribunais Superiores a respeito do tema, visto que, conforme a operacionalização do sistema 

regulatório juntamente com a governança política, econômica, e social do Brasil, novas 
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conflitos e controvérsias, no decorrer do tempo, provavelmente devem surgir e podem acabar 

se transformando em litígios recorrentes a ser resolvidos pelo Poder Judiciário.  

 

1 AGÊNCIAS REGULADORAS E O SISTEMA REGULATÓRIO DA ATIVIDADE 

ECONÔMICA NO BRASIL 

 

A introdução da agência reguladora no ordenamento jurídico pátrio representou 

um dos mais importantes passos dados na mudança do Estado brasileiro, tradicionalmente, 

intervencionista em direção ao modelo neoliberal. Esse instituto não se tratou de uma criação 

jurídica brasileira, e sim de importação do ordenamento jurídico estrangeiro, principalmente, 

do modelo institucional norte- americano.  

Todavia, não apenas a influência americana serviu de inspiração para o 

legislador ao elaborar diversas leis de criação das agências reguladoras brasileiras. De fato, o 

ordenamento europeu também, de certa forma, contribuiu para o regime legal regulatório 

brasileiro. Assim, ressalva Rafael Carvalho Rezende Oliveira:  

 
Não se pode olvidar a importância também da influência européia, especialmente de 

matriz francesa, na feição das agências reguladoras brasileiras. A denominação das 

agências na França (autorités administratives indépendantes), por exemplo, foi 

consagrada no art. 9º da Lei nº 9.472/97 ao dispor que a Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL – atuará como “autoridade administrativa 

independente”.2 

 
 

Nesta primeira etapa, debruçar-nos-emos sobre o tradicional modelo 

regulatório norte americano, consubstanciado na atuação de agências reguladoras gozadas de 

autonomia perante o Poder Executivo. Em seguida, passaremos a análise do contexto histórico 

pátrio em que foram implantadas tais entidades reguladoras, marcado pela nova ordem 

econômica e pela redefinição do papel socioeconômico do Estado. Tal instituto representa, de 

fato, o principal mecanismo de regulação, dotado de um conjunto de prerrogativas legais que 

lhe conferiram certa blindagem perante as ingerências da Administração Central, para o 

exercício de suas atividades regulatórias, dentre os quais, destacaremos a autonomia para 

exarar decisões em último grau diante de conflitos entre os entes regulados. 

 

1.1  Agências Reguladoras no ordenamento jurídico norte-americano 

 

                                                           
2
 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. O modelo norte-americano de agências reguladoras e sua recepção 

pelo direito brasileiro. Revista Eletrônica sobre reforma de Estado. Nº 22 – junho/julho/agosto 2010. 

Salvador. Disponível em <http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-22-JUNHO-2010-RAFAEL-

OLIVEIRA.pdf> Acesso em 20.08.2014. 
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Sem dúvida, cumpre observar que o regime regulatório adotado no Brasil ainda 

é, de certo modo, recente, tendo surgido no início da década 90, como uma das propostas de 

redução do aparelhamento do Estado e caracterizado por uma fonte, em certa medida, escassa 

de produções legislativas, contando basicamente com as leis de criação das agências 

reguladoras. Ao revés, o modelo institucional regulatório norte-americano, de onde partiu as 

principais diretrizes, orientações para o modelo pátrio, surgiu bem antes, ainda no século XIX, 

juntamente com o desenvolvimento do próprio direito administrativo americano. Nesse 

sentido, Sérgio Guerra leciona:  

 
Os Estados Unidos da América experimentaram um amplo e contínuo 

desenvolvimento da regulação setorial desde 1887, quando surgiu Interstate 

Commerce Comission, com competência regulatória do transporte ferroviário 

interestadual.
3
 

 

Ademais, o contexto político-econômico em que foram inseridas as agências 

reguladoras nos EUA se diferenciava bastante do brasileiro, visto que aquele era evidenciado, 

mormente, pela crise do sistema capitalista liberal e pelo processo de implantação do New 

Deal, quando as agências reguladoras passaram a adotar posição de destaque dentro da 

estrutura administrativa pública, como bem assevera Gustavo Binenbojm: 

 
Na verdade, embora a Interstate Commerce Commission (ICC) normalmente 

apresentada como a primeira agência reguladora independente norte-americana –, a 

Federal Trade Commission (FTC) e a Federal Radio Commission (FRC) hajam sido 

criadas, respectivamente, em 1887, 1914 e 1926, foi somente com o New Deal que a 

moderna agência reguladora se tornou um elemento característico da Administração 

Pública norte-americana. É neste período que toma corpo, quantitativa e 

qualitativamente, a idéia de uma Administração policêntrica e insulada de 

influências políticas, caracterizada por sua expertise e pela sua capacidade de 

responder pronta e eficientemente às demandas crescentes de uma sociedade cada 

vez mais complexa. Este é o principal legado institucional do New Deal. 
4
 

 
 

Mais profundamente, a partir da década de 30, nos EUA, os defensores do New 

Deal proclamavam o fortalecimento do Estado e faziam duras críticas ao liberalismo 

econômico clássico, fundamentado, precipuamente, pela autorregulação do mercado e pelo 

commom law, pois, segundo eles, contribuíam para a concentração de riqueza e para postura 

de inércia do Estado. Sendo assim, acreditavam que a criação de agências reguladoras 

                                                           
3  GUERRA, Sérgio. Controle judicial dos atos regulatórios. São Paulo: Lúmen Juris, 2005, p.65. 
4
  BINENBOJM, Gustavo. Agências Reguladoras Independentes, Separação dos Poderes e Processo 

Democrático.Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico.Nº03 – agosto/setembro/outubro 

2005. Salvador. Disponível em <http://www.direitodoestado.com/revista/REDAE-3-AGOSTO-2005 

GUSTAVO%20BINENBOJM.pdf> Acesso em 20.08.2014. 
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representava o aumento de poder regulador do Executivo Federal em busca de justiça social, 

contrariando a tímida e quase inerte postura estatal liberal perante aos mercados. A autonomia 

das agências reguladoras americanas, portanto, visava reforçar o poder do Estado, 

particularmente, do Poder Executivo Federal.
5
 

Dessa maneira, sob a égide do plano econômico New Deal, instituído pelo 

então presidente Roosevelt, marcado pela forte intervenção estatal na economia a fim de 

superar a catastrófica crise econômica de 1929, um grande número de agências reguladoras 

foram criadas e dotadas de maior autonomia em relação à intervenção política para regular a 

economia, tendo em vista a falência das ideias liberais clássicas de autorregulação do 

mercado. Dessa maneira, o governo norte-americano utilizou o modelo regulatório como 

instrumento de política intervencionista para salvaguardar a economia de influências políticas 

que poderiam inquinar o seu funcionamento, como bem destaca Rafael Oliveira: 

 
O Estado utilizou-se do modelo das agências reguladoras para promover uma forte 

intervenção enérgica na ordem econômica e social, corrigindo as falhas do mercado. 

Buscava-se, com este modelo, especializar a atuação estatal (reconhecia-se ampla 

discricionariedade técnica e o controle judicial sobre os atos das agências era 

restrito) e neutralizar (ou amenizar) a influência política na regulação de setores 

sensíveis (através, v.g. , da previsão de estabilidade aos dirigentes)
6
 

 

  

Firma-se, assim, nos EUA, o modelo regulatório fundamentado na premissa de 

que os entes reguladores devem ser caracterizados por uma blindagem em face dos poderes 

políticos do Estado, sobretudo, da influência do Poder Executivo, para que possam exercer 

com autonomia e, por conseguinte, com eficiência suas funções eminentemente técnicas sobre 

as atividades reguladas. As agências reguladoras, de fato, têm como um dos seus alicerces o 

cânone da especialização técnica cujo preceito representa a preponderância de determinados 

matérias técnicas sobre os processos políticos voláteis, como forma de resguardar o próprio 

serviço público prestado. Nesse diapasão, bem observa Diogo de Figueiredo quanto ao 

surgimento dessas figuras: 

 
Para lograr restabelecer o equilíbrio garantidor da livre competição é necessário o 

ingresso de um terceiro agente, que não seja nem produtor nem produtor nem 

consumidor, na verdade, um agente homeostático, capaz de impor uma regra que 

recupere e mantenha o equilíbrio e, para tanto, dotado de poder para interver 

suficientemente, para corrigir, as deformações do mercado.
7
 

 

                                                           
5
   PACHECO, Regina Silva. Regulação no Brasil: Desenho das agências e formas de controle.RPA.Rio de 

Janeiro.Julho/Agosto.2006, p.15. 
6
   OLIVEIRA, op. cit., p.161. 

7
   MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.77-78. 
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Paulo Roberto Ferreira Motta chama a atenção ao fato de que separação dos 

poderes, conforme a constituição estadunidense, sempre foi bem delimitada, onde o papel de 

cada um dos poderes apresenta uma divisão bem rigorosa. Ocorre que as agências 

reguladoras, criadas para exercer a função regulatória com atuação independente, receberam 

competências normativas, administrativas e jurisdicionais, ainda que sem previsão 

constitucional, sendo alvo de início de reações por parte da Suprema Corte Americana, que 

passou a mudar seu entendimento diante do cenário político e socioeconômico que havia 

naquele momento, como evidencia o referido autor in verbis:   

 
Em 1935, a Suprema Corte começou a reagir contra o exercício de um poder que a 

Constituição não conferiu ao presidente e passou a declarar a inconstitucionalidade 

de inúmeras delegações. Entendia a cúpula judiciária estadunidense que, muito 

embora existissem circunstâncias econômicas extraordinárias, em virtude da grande 

crise capitalista ainda não totalmente superada, não poderia a lei infraconstitucional 

(ou ato administrativo) criar poderes diferentes dos constitucionalmente previstos. A 

realidade norte-americana, bem como os imensos problemas advindos da prestação 

da atividade econômica de interesse público, foi mais forte, implicando uma nova 

evolução jurídica. Assim, começa a jurisprudência a entender que as delegações são 

necessárias,  pela proliferação das atividades das agências, em setores extremamente 

diversos entre si, e absoluta impossibilidade do Congresso de possuir todos os 

conhecimentos técnicos para bem legislar essas atividades de interesse público.
8
 

 

 

Ainda que a organização administrativa anglo-saxônica seja marcada, 

tradicionalmente, pela maior facilidade de desconexão entre a administração e a política, 

houve a necessidade de se criar uma lei, Administrative Procedural Act
9
, que conferisse maior 

transparência e legitimidade ao processo decisório na regulação, tendo em vista o crescente 

número de discussões e criticas a concentração de prerrogativas e poderes que esses entes 

reguladores estavam absorvendo.  

O surgimento, portanto, de um grande número de agências reguladoras e a 

consolidação destas no panorama político e socioeconômico significou o sucesso da crença na 

capacitação técnica e do posicionamento adequado da Administração Pública para tomar 

atitudes, rápida e eficiente, para garantir a estabilidade econômica em caso de oscilações dos 

mercados diante de suas falhas, que sem o modelo regulatório estariam mais vulneráveis. 

Nesse sentido, Rafael Oliveira leciona que agências reguladoras assumiram seu papel de 

destaque dentro do arranjo institucional norte-americano, evidenciado pela pelo elevado grau 

de independência em relação aos Poderes Executivo, Legislado e Judiciário, absorvendo, 

                                                           
8
 CARBONEL, Eloísa; MUGA, José Luis, apud. MOTTA, Paulo Roberto Ferreira. Agências Reguladoras. 1ª. 

ed. São Paulo: Manolo, 2003, p. 64. 
9
  OLIVEIRA, op. cit. 161. 
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inclusive as funções típicas desses poderes, tais como, produzir normas, resolver conflitos, 

bem como administrar interesses dentro de sua área de atuação.
10

 

Todavia, a partir da década de 70, os Estados Unidos mergulham um processo 

de desregulamentação, tendo em vistas as crescentes críticas, dúvidas e riscos, levantados em 

face do sistema regulatório baseado em agências independentes, que alegavam a possibilidade 

de tais entes serem capturadas pelo mercado o que minaria seus fins institucionais. Essa 

desconfiança, por conseguinte, implicou a diminuição das restrições impostas aos setores da 

economia pelo Poder Público e das intervenções sobre os particulares e no aumento do 

controle exercido sobre os atos regulatórios das agências pelos outros Poderes.
11

 Nessa 

esteira, Gustavo Binenbojm, ao afirmar que o crescente grau de intervenção das agências nas 

atividades de particulares; o descrédito a quanto à sua eficiência na gestão dos mercados 

regulados aliado com a falta de mecanismos tradicionais de controle político no que tange a 

suas atuações, assim, concluiu:  

 
Não à toa assistiu-se nas últimas décadas a um crescimento dos mecanismos de 

controle político do Presidente, do Congresso e do Judiciário sobre as agências, bem 

como um incremento dos instrumentos de participação dos agentes econômicos e de 

entidades de defesa dos consumidores e do meio ambiente nos processos 

regulatórios.
12

 

 

 

No tocante às iniciativas de controle do Poder Executivo, a desconfiança do 

grau de autonomia das agências americanas provocou o aumento desse controle, 

principalmente, a partir da década de 60. Durante o Governo de Ronald Reagan, foram 

editados dois significativos decretos executivos n° 12291 de 1981 e 12498 de 1985, que 

visavam à promoção da desregulamentação. O primeiro determinava a submissão dos 

regulamentos criados pelas agências reguladoras ao crivo do Escritório de Orçamento e 

Execução (Office of Management and Budget – OMB ), que consistia no órgão diretamente 

vinculado ao Presidente. O segundo, decreto nº 12498, exigia a submissão de um plano 

regulatório anual das agências à analise do OMB. Nesse sentido, o autor assevera que tais 

decretos executivos representaram “para muitos, o retorno à era do Executivo unitário, 

centralizado na figura do Presidente”.
13

 

Durante o governo de Bill Clinton, houve a edição do decreto executivo n° 

12866 de 1993 que amenizou o controle do Executivo sobre as agências, pois permitia a 

                                                           
10

  OLIVEIRA, ibid.. 
11

  OLIVEIRA, ibid. 
12

  BINENBOJM, op. cit., p. 4. 
13

  BINENBOJM, ibid. 
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participação destas no processo de planejamento regulatório anual que era gerido pelo OMB e 

supervisionado pelo Vice-Presidente. Todavia, esse órgão presidencial ainda é o responsável 

por revisar, previamente, os regulamentos propostos pelas agências, podendo editar regras 

procedimentais
14

, bem como exerce um controle orçamentário sobre as agências, visto que, 

conforme leciona Marçal Justen Filho, “dispõe de poderes para reduzir, aumentar e aprovar 

orçamento da agência, assim como para manifestar-se acerca de modificação das 

competências atribuídas a ela”.
15

 

Vale destacar ainda que as agências reguladoras americanas, como por 

exemplo a Federal Communications Commission mantém sua relevante autonomia, não sendo 

controladas pelo Poder Executivo, composta por 5 membros, indicados pelo Presidente e 

aprovados pelo Congresso que, outrossim, exerce um controle orçamentário sobre elas. 

Ademais, cumpre mencionar que Judiciário ainda pode rever quaisquer atos praticados por 

tais agências
16

. Assim, as agências reguladoras americanas passaram a ter a sua atividade 

marcada por um maior controle externo, no entanto, sem perder, totalmente, a sua autonomia 

que lhes é característica nem seu papel de essencial instrumento de regulação da economia. 

 

1.2 As Agências Reguladoras em outros ordenamentos jurídicos estrangeiros 

  

Pelo que já vimos até aqui, o surgimento das agências reguladoras com uma atuação 

autônoma em face do Poder Executivo não representa um fenômeno incidente apenas em solo 

brasileiro, visto que já haviam sido criadas, pioneiramente, em certos países no século XIX, 

tal como, nos Estados Unidos, e outras nações buscaram implementar esse mecanismo de 

regulação, outrossim, há pouco tempo. 

Analisaremos neste momento, ainda que brevemente, a figura das agências 

reguladoras introduzidas no ordenamento jurídico de países europeus, dentre os quais, França 

e a Inglaterra, bem como no ordenamento argentino, destacando o relacionamento deste 

instituto com o Poder Executivo no exercício do controle administrativo. 

 

1.2.1 Sistema Inglês 

 

                                                           
14

  BINENBOJM, ibid. 
15

 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo. Dialética, 2001, 

p.81 
16

  MOTTA, op. cit., p. 66. 
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Vale destacar, a priori, que o instituto jurídico da regulação e de entes dotados 

de competência para desempenhar tal função apresentam, de fato, seus primeiros esboços na 

Inglaterra medieval e que, com o passar do tempo, tais traços chegaram aos Estados Unidos, 

onde se desenvolveram, jurídica e institucionalmente, até surgirem a famosas figura de 

agência reguladora, como bem destaca Paulo Roberto Motta, in verbis: 

 
A origem do instituto jurídico das atividades de utilidades públicas, bem como da 

regulação destes, aparece através da atuação dos common calling (profissional que 

oferecia seus serviços de interesse às comunidades, mediante uma remuneração) que 

por suas qualificações profissionais, eram raros e muitos procurados por parte  das 

populações dos burgos. Como seus serviços eram indispensáveis, sendo ancestrais 

dos médicos, dentistas, veterinários, e etc., as autoridades começaram a obrigar que 

prestassem universalmente seus préstimos, bem como tabelassem os preços 

cobrados pelos serviços. Está tradição de tabelar os preços cobrados por alguns 

serviços , que foi levada aos Estados Unidos pelos imigrantes do Reino Unido, em 

termos jurídicos e institucionais, fez nascer na América do Norte, o instituto jurídico 

da regulação.
17

 

 

 

Tendo em vista que a Administração Pública inglesa é marcada pela autonomia 

de seus órgãos comumente denominados de QUANGOS - Quasi Autonomous non 

Governmental Organization e pelo vigoroso policentrismo, não houve a necessidade de 

criação de entidades personificadas e de um regime especial para se diferenciarem das demais 

unidades administrativas.
18

 Esses órgãos foram sendo criados à medida que leis eram editadas 

e, por conseguinte, surgia necessidade de implementação destas a fim de atender o interesse 

público, desde o séc. XIX, quando não havia a noção de Administração Pública, e sim de 

Governo. Diante do surgimento de um grande número de QUANGOS para as mais variadas 

responsabilidades, a doutrina inglesa encontra dificuldades de delinear um regime 

institucional para esses órgãos.
19

 

De fato, os Ministérios londrinos apresentam a função de gerir as atividades 

administrativas de organizações, definindo as linhas de políticas públicas, a preparação de 

leis, dos regulamentos, possuindo uma responsabilidade bastante atenuada perante o 

Parlamento e, por conseguinte, segundo a doutrina inglesa, não havia uma problemática 

significativa a ser superada diante de possível conflito entre QUANGOS reguladores e seu 

                                                           
17

  MOTTA, ibid., p. 54-55. 
18

  ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 

econômico. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 223. 
19

  ARAGÃO, ibid., p. 224. 
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respectivo ministro supervisor.
20

 A este cabia, em suma, a fixação de políticas públicas e 

àqueles, a implementação delas de forma autônoma. 

Como bem explana, portanto, Alexandre Aragão, para a realização da análise 

das entidades reguladoras da Inglaterra, deve-se observar o caráter flexível da Constituição 

consuetudinária do Reino Unido, bem como a sua não separação dos poderes e seu fortíssimo 

parlamentarismo, peculiaridades marcantes no arcabouço político e institucional inglês que 

facilita o tratamento do tema a respeito da atuação de agências independentes diante do 

controle exercido pelo Poder Executivo Central.
21

 

 

1.2.2 Sistema Francês 

 

Mostra-se relevante ilustrar também o universo jurídico francês, marcado, 

tradicionalmente, por um modelo de Administração Pública hierarquizada e centralizada e que 

serviu de fortíssima influência para demais modelos de organização administrativa em outros 

países, dentre eles o brasileiro. Os órgãos reguladores gozados de autonomia, ainda que não 

apresentem qualificação de pessoa jurídica
22

, são denominados, na França, de autoridades 

administrativas independentes. 

Ademais, ao contrário do que ocorre em outros países, essas autoridades 

administrativas independentes possuem função não apenas de regulação de setores 

econômicos ou de serviços públicos delegados, mas também de proteção aos cidadãos e dos 

direitos fundamentas diante da Administração Pública. Outra diferença marcante entre essas 

autoridades independentes e as demais agências reguladoras estrangeiras que podemos 

apresentar é o fato de que o Presidente não é o único a escolher os membros dos órgãos 

colegiados dessas unidades administrativas. 

No que tange a autonomia decisória dessas autoridades perante o controle 

administrativo, a jurisprudência francesa vem entendendo que esses organismos não estão, de 

fato, submetidos à estrutura hierárquica do Poder Executivo Central, ainda que a 

determinação de políticas públicas e a direção superior da Administração Pública também 

sejam de responsabilidade do governo, conforme também determina o diploma constitucional 

francês
23

. Aragão destaca o entendimento do doutrinador francês Jacques Chevallier de que o 

esforço hermenêutico da jurisprudência francesa foi, em regra, fundamental para que a figura 

                                                           
20

   MACHIN, Howard, apud. ARAGÃO, ibid., passim. 
21

   ARAGÃO, ibid., p. 226. 
22

   CAL, Arianne Brito Rodrigues. As agências reguladoras no Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 

2003, p. 78. 
23

  ARAGÃO, op. cit., p. 243. 
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da autoridade administrativa independente fosse compatibilizada à arquitetura constitucional 

francesa.
24

  

1.2.3 Sistema Argentino. 

 

Cabe, por fim, analisar a figura das agências reguladoras no arranjo 

institucional portenho, visto que sugiram recentemente com as privatizações a partir do início 

da década de 90, assim como no Brasil.
25

 Ademais, essas entidades também são frutos da 

descentralização administrativa, pois possuem “condição jurídica próprias das entidades 

autárquicas”
26

. 

Todavia, diferentemente do modelo regulatório brasileiro, as agências 

reguladoras argentinas não possuem prerrogativas que os proporcionem uma autonomia 

reforçada perante a Administração Central, como por exemplo, os dirigentes dos entes 

reguladores, em regra, não possuem mandato fixo, ou seja, podem ser exonerados ao alvedrio 

do Poder Executivo
27

. Por conseguinte, o controle administrativo no sentido de rever decisões 

exaradas pelos entes reguladores dentro de suas esferas de competências, inclusive por meio 

de recurso aos Ministérios a que estão submetidos, não é tratado como uma prática 

excepcional
28

. 

 

1.3 A Nova Ordem Econômica Pós-Constituição Federal de 1988 e o Estado     

Regulador  

 

Findada, em certa medida, explanação da origem desse “produto” da qual 

importamos para o nosso ordenamento jurídico, passaremos a análise, ainda que não tão 

pormenorizada, mas pragmática sobre contexto jurídico e socioeconômico brasileiro em que 

tal instituto jurídico foi recepcionado e passou a fazer papel essencial no novo modelo de 

governança regulatória adotado.  

De fato, diametralmente oposto a que ocorreu nos EUA, as agências 

reguladoras não surgiram de forma paulatina, mas sim de modo abrupto, visto que faziam 

parte de um plano de reforma do papel do Estado diante da nova ordem econômica instituída 

pela Constituição Federal de 1988. Enquanto em solo anglo-saxônico, conforme vimos 

                                                           
24

  CHEVALLIER, Jacques, apud. ARAGÃO, ibid., p. 244. 
25

  ARAGÃO, ibid., p. 258.  
26

  CASSAGNE, Juan Carlos, apud. ARAGÃO, ibid. , p.257. 
27

  ARAGÃO, ibid., p. 258. 
28

  GORDÍLLO, Agustín, apud. ARAGÃO, ibid.  
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anteriormente, as agências surgiram no contexto em que se exigia uma postura mais 

interventiva do Estado, no Brasil, como esmiuçaremos mais a frente, essas figuras foram 

introduzidas em um momento em que buscava a reforma do papel do Estado, reduzindo sua 

tradicional postura intervencionista na economia e nos serviços por meio da delegação de 

atividades, que eram tradicionalmente prestadas pelo poder público, a entidades dotadas de 

autonomia, a fim de fugir do rigor hierárquico da Administração Pública Direta e, por 

conseguinte, da influência de pressões políticas. 

Cumpre destacar que essa reformulação, na dimensão jurídica, já teve seu 

processo iniciado a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, que aterrou de vez 

o falido modelo de intervencionismo econômico que marcou, sobretudo, na década de 40 até 

meados década de 80. A Magna Carta se dedicou, sem dúvida, em sancionar uma nova ordem 

econômica no Brasil, baseada, sobretudo, nos importantes cânones da livre iniciativa e na 

valorização do trabalho humano, conforme caput do art. 170, disposto a seguir: 

 
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios:  

(...) 

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 

previstos em lei. 

 

 

O arcabouço constitucional pátrio é marcado, evidentemente, por apresentar 

feição principiológica e, por conseguinte programática, uma vez que não prescreve apenas 

normas, mas também princípios.
29

 Para ilustrar tal proposição, basta analisar o acima citado 

art. 170 da Lei Maior que arrola uma gama de princípios, dentre eles, função social 

propriedade, livre concorrência, a redução das desigualdades e regionais e sociais, e entre 

outros, não menos importantes, que buscam ditar a nova ordem econômica. Dessa forma, a 

ordem econômica tem como escopo maior salvaguardar a dignidade da pessoa humana, como 

bem depreende Eros Grau ao conciliá-la com os objetivos e fundamentos previstos no Titulo I 

da Constituição Federal de 1988: 

 

 
A Constituição do Brasil de 1988 projeta um Estado desenvolto e forte, o quão 

necessário seja para que os fundamentos afirmados no seu artigo 1° e os objetivos 

definidos no seu artigo 3° venham a ser plenamente realizados, garantindo-se 

tenha por fim, a ordem econômica, assegurar a todos existência digna.
30

 

                                                           
29

  GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 129. 
30

  GRAU, ibid. 
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Nesse diapasão, reserva-se ao Estado o escopo precípuo de fiscalizar, de 

incentivar e de planejar da atividade econômica privada, orientado por tais princípios, sendo 

possível em determinadas circunstâncias, conforme ressalva a própria Lei Maior no art. 173, 

explorar diretamente atividades econômicas. Tal dispositivo consagra o chamado de princípio 

da Subsidiariedade, que, segundo Sérgio Guerra, representa a primazia da iniciativa privada 

sobre a iniciativa estatal.
31

 

 Isso consiste na obrigatoriedade, em regra, de abstenção por parte do Estado 

de prestar qualquer atividade concernente a livra iniciativa, cabendo a ele o papel de 

fiscalizador, incentivador e planejador das atividades executados pelos particulares. Assim, o 

art. 174 do referido diploma republicano corrobora com esse novo papel estatal assumido – 

Estado Regulador - ao prescrever, em certa medida, a estrutura de fiscalizatória desse agente 

normativo e regulador da atividade econômica.  

Essa ordem jurídica recém-promulgada estava alinhada perfeitamente com o 

contexto socioeconômico que o país estava passando na década de 90 que representava a 

decadência do modelo de Estado intervencionista na ordem econômica e a fixação das ideias 

neoliberais, que pregavam a redução do aparelhamento do Estado e a adoção de novas 

funções estatais de regulação e fiscalização da economia. Assim, realça Sergio Guerra: 

 
A Constituição Federal de 1988 não se coaduna com o liberalismo estatal nem, 

tampouco, com o modelo intervencionista. O legislador constituinte optou por adotar 

um novo conceito para a condução da economia nacional, pautando a ordem 

econômica em dois grandes princípios: a livre iniciativa e a valorização do trabalho 

humano.
32

 

 

 

Dessa maneira, o modelo de Estado Regulador, sob as diretrizes da doutrina 

capitalista neoliberal, representou, na dimensão socioeconômica, um amplo processo de 

desestatização e de privatizações com o escopo de reduzir as volumosas despesas públicas 

com enorme aparelho estatal que havia sido constituído até então, visando a sua desoneração 

com a transferência da atividade econômica e da prestação de serviços públicos para a 

iniciativa privada. 

Como bem assinala Luis Roberto Barroso, é relevante observar que o 

inchamento do Estado Brasileiro decorre de um processo contínuo de muitas décadas, mas 

sendo na década de 70, o momento de agigantamento avassalador do Estado, quando foram 

                                                           
31

  GUERRA, Sérgio. Introdução ao Direito das Agências Reguladoras. Freitas Bastos: Rio de Janeiro, 2004, 

p. 6-7. 
32 GUERRA, Sérgio. Controle judicial dos atos regulatórios. São Paulo: Lúmen Juris, 2005 
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criadas mais de 300 empresas estatais.
33

 De fato, cabe destacar, in verbis, a conclusão do 

referido autor a respeito da decadência do Estado – empresário: 

 
Após a Constituição Federal de 1988 e, sobretudo, ao longo da década de 90, o 

tamanho e o papel do Estado passa a ser o centro do debate institucional. E a 

verdade é que o intervencionismo estatal não resistiu à onda mundial de 

esvaziamento estatal do modelo no qual o poder público e as entidades por ele 

controladas atuavam como protagonista do processo econômico. Sem embargo de 

outras cogitações mais complexas e polêmicas, é fora de dúvida que a sociedade 

brasileira exibia insatisfação com o Estado no qual se inseria e não desejava vê-lo 

em um papel onipotente, arbitrário e ativo – desastradamente ativo – no campo 

econômico.
34

 

 

 

Por conseguinte, o túmido aparelho estatal brasileiro representava a ausência 

de recursos suficientes para proporcionar investimentos necessários para a prestação de 

serviços com qualidade para a população; o sucateamento da infraestrutura e do parque 

industrial do país; bem como, a péssima administração que acarretava no aumento do 

endividamento público. Nesse sentido, dentre os mecanismos de reforma adotados, no Estado 

brasileiro com base nas ideias neoliberalziantes, destaca-se o mecanismo do Programa 

Nacional de Privatização, instituído pela Lei nº 8.031/90, substituída, a posteriori, pela Lei 

9.491/97. Esse programa de desestatização englobava a transferência de atividades 

econômicas para particulares, alienação, em leilão, de controle acionário de entidades estatais, 

concessão ou permissão de serviços públicos.
35

 

Assim, pode-se depreender que adoção do modelo de Estado Regulador no 

Brasil urge, em certa medida, da redefinição do papel do Estado, no plano jurídico, a partir 

nova ordem econômica estabelecida pela Constituição Federal de 1988 e, no plano 

econômico, do “enxugamento” do tamanho da máquina estatal por meio do programa de 

desestatização, sobretudo, ao longo da década de 90, alicerçados na doutrina neoliberal. Nessa 

esteira, leciona Sérgio Guerra: 

 

Resta inconteste que no atual sistema jurídico-constitucional o jusnaturalismo liberal 

e o intervencionismo social cederam lugar à intervenção estatal na ordem econômica 

e social, porém sob o princípio normativo e regulatório, com vistas à busca do bem 

estar social. Deixa o Estado de agir ativamente ou exclusivamente no oferecimento 

de serviços à sociedade, para, então, conduzir o progresso da nação sob um novo 

modelo de Estado, o Regulador. Em sintonia com todo esse processo evolutivo, e 

harmonizando-se a um modelo neoliberal de Estado, o Brasil adotou um amplo 

processo de desestatização, transferindo para a iniciativa privada não só diversas 
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atividades econômicas em sentido estrito, mas, também a prestação de serviços 

públicos.
36

 

 

Nessa mesma linha, a nova atuação estatal, no cenário desenhado pela nova 

ordem econômica, deixa ser protagonista na vida econômica e na prestação de determinados 

serviços, para atuar de forma mais insulada, “nos bastidores’’, mas sem perder, de maneira 

alguma, sua importância, como precisamente proclama Luis Barroso in verbis: 

 
A redução expressiva das estruturas públicas de intervenção direta na ordem 

econômica não produziu um modelo que possa ser identificado com o de Estado 

mínimo. Pelo contrário, apenas se deslocou a atuação estatal do campo empresarial 

para o domínio da disciplina jurídica, com a ampliação de seu papel na regulação e 

fiscalização dos serviços públicos e atividades econômicas. O Estado, portanto, não 

deixou de ser um agente econômico decisivo.
37

 

  

 

Nesse contexto, foram inseridas as agências reguladoras, entidades 

pertencentes à Administração Pública dotadas de prerrogativas, que surgem como 

fundamental mecanismo do Estado Regulador brasileiro com o escopo de regular, de maneira 

autônoma, diversos setores econômicos e prestação de serviços públicos. Mais a frente, 

veremos os motivos, as necessidades que levaram a criação de um sistema regulatório 

alicerçado em entidades autônomas, em razão de sua natureza jurídica peculiar. Sem dúvida, 

verificou-se a necessidade de a responsabilidade estatal de regulação ser confiada a entidades 

administrativas não, diretamente, subordinadas ao Executivo, visto que a persecução de 

muitas tarefas do Estado necessita de recursos financeiros, de saberes, de competências, de 

experiência e especialidade técnica e de profissionais que só se encontram, em certa medida, 

fora do aparelho do Estado, como bem proclama Canotilho.
38

 

 

1.4  As Agências Reguladoras Brasileiras e sua natureza jurídica peculiar  

 

Inicialmente, faz –se, bem à propósito, realçar que o sistema regulatório pátrio 

baseou –se, essencialmente, em entidades reguladoras, dotada de natureza jurídica peculiar e, 

por conseguinte, de certas prerrogativas, como veremos  mais a frente, que lhes rendem uma 

autonomia  em relação ao poder público. Como foi abordado, com a nova ordem econômica e 

redefinição do papel socioeconômico do Estado, houve a transferência de atividades 
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econômicas, bem como de prestação de serviço públicos a particulares para promover, em 

suma, a reestruturação econômica do país e maior eficiência e qualidade aos serviços.  

Embora o Estado se afaste da intervenção direta na ordem econômica e social, 

ele assume posição de vigilância, de Estado Regulador, a fim de assegurar a prestação 

adequada de tais atividades, incentivar a economia e corrigir de falhas do mercado
39

 e, 

sobretudo, evitar que importantes setores da economia não ficassem nas mãos de particulares, 

como bem observa Roberta Menezes in verbis: 

 
A progressiva retirada do Estado na prestação direta dos serviços públicos e das 

atividades econômicas fez surgir a correlata necessidade de acompanhamento do 

setor por intermédio da regulação, desta vez por intermédio de entes 

especificadamente criados para tal fim. A desestatização das empresas trouxe o risco 

de o Estado perder o poder de influir e controlar determinados setores, como 

telecomunicações, elétrica, petróleo. 

 

 

Essas funções, inerentes à nova atuação estatal, de incentivar, fiscalizar e 

disciplinar necessitaram ser transferidas para as agências reguladoras. Como bem observa 

José dos Santos Carvalho Filho, os entes reguladores foram criados no Brasil com a função 

precípua de controlar, em toda a sua extensão, a prestação dos serviços públicos e o exercício 

de atividades econômicas, bem como a própria atuação das pessoas privadas que passaram a 

executá-los, inclusive, impondo sua adequação aos objetivos colimados pelo Governo e às 

estratégias econômicas e administrativa..
40

 

Dessa maneira, essa regulação exercida pelos entes reguladores se manifesta, 

por exemplo, por meio do dever de promover a competitividade dos seus respectivos 

mercados; de impedimento do domínio de mercado e da concentração econômica; de 

assegurar o direito de consumidores e usuários dos serviços públicos; de buscar qualidade, 

universalidade, continuidade dos serviços a menores custos possíveis para os usuários; de 

estimular o investimento privado; de dirimir conflitos entre consumidores e empresas 

prestadoras de serviço. 

É fora de dúvida que a execução de tais atividades, se fosse prestada, 

diretamente, pelo Executivo, através da Administração Pública direta brasileira, marcada, 

quase sempre, pela burocracia e inquinada, em regra, de influências e pressões político-

partidárias, e sairiam do papel com dificuldade ou, de fato, sem a mesma eficiência, 
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qualidade, credibilidade e segurança jurídica que permitiria atrair oportunidades de 

investimentos estrangeiros e desenvolvimento tecnológico.  

Sem dúvida, evidenciou-se a necessidade de criação de entes reguladores 

dotados de autonomia perante o Executivo, em que decisões de discricionariedade quase 

totalmente técnica sobrepõem-se às injunções políticas do momento, com o fim de atender 

pluralidade de interesses, atrair investimentos privados, de garantir o cumprimento dos 

contratos, de criar um ambiente harmônico e estável com regulações específicas e setorizadas, 

de atender as metas e diretrizes do governo. Nessa perspectiva, Diogo de Figueiredo 

proclama: 

 
Pois é preciso também, para que se exerça a necessária atração de empresários e de 

investidores, que as instituições regulatórias apresentem características mínimas 

para garanti-los contra as flutuações políticas, a burocracia e a corrupção. Com 

efeito, é o isolamento técnico dos setores sujeitos por lei à regulação que retira ou, 

pelo menos, minimiza a influência política do Poder Executivo, assegurando a 

estabilidade das regras, que atrai investimento de risco.
41

 

 

 

Assim, para não colocar em xeque a credibilidade regulatória a ser transmitidas 

aos investidores e agentes econômicos, precisou-se de entes reguladores não subordinados ao 

rigor hierárquico da Administração Pública direta, sob uma roupagem especial, ou seja, 

dotado de prerrogativas próprias que assegure uma atuação de regulatória mais autônoma. De 

fato, passe-se, agora, a análise da natureza jurídica das agências reguladoras brasileiras e suas 

principais prerrogativas, requisitos essenciais que proporcionaram o papel de destaque de tais 

entes no sistema regulatório brasileiro. 

Vale salientar que o termo “agência” adotado em nosso ordenamento é oriundo 

do direito norte-americano e representa, de forma, ampla qualquer autoridade do governo que 

não esteja subordinada a outra agência
42

.   

É assente que não temos em nosso ordenamento jurídico pátrio uma lei 

específica que disciplinasse, de um modo geral, um regime jurídico das agências reguladoras, 

e sim um conjunto de leis esparsas que criaram tais entidades de modo individualizado e 

setorizado, possuindo, em certa medida, características comuns, ou seja, vem obedecendo a 

um mesmo padrão. Segundo Barroso, o legislador infraconstitucional optou por introduzir as 

agências reguladoras na forma de autarquia e, por conseguinte, com personalidade jurídica de 

Direito Público.
43

 Essa opção, segundo Sergio Guerra, é fruto da natureza da atividade a que 
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lhes são atribuídas, ou seja, as entidades reguladoras, assim como as autarquias, são titulares 

de interesses públicos.
44

 

 Por serem criados na forma de autarquia, esses entes reguladores devem estar 

submetidos ao inciso XIX do art. 37 da Carta Magna de 1988 que exige a sua criação e sua 

extinção seja feita por meio de lei específica. Desse modo, conforme as leis instituidoras que 

vêm sendo criadas, o regime adotado consiste em ser autárquico especial.  

Nesse sentido, por consistir em essência uma autarquia, as agências 

reguladoras estão inseridas dentro da Administração Pública indireta, tendo em vista que o 

Decreto-Lei 200 de 1967 dispõe que esta é formada por autarquias, sociedades de economia 

mista, empresas públicas e fundações públicas. A Administração indireta surge a partir da 

criação de pessoas jurídicas pelo poder público, transferindo a elas não apenas a execução de 

serviços públicos, mas também titularidade a fim de conferir maior independência em face ao 

Estado, o que a doutrina denomina de descentralização, ou mais especificamente, 

descentralização por serviço, funcional ou técnica, segundo Di Pietro
45

. 

Por conseguinte, as autarquias, pessoa jurídica de direito público, criadas para 

exercer determinados serviços públicos de modo mais eficiente, independente, flexibilidade, 

em virtude de não estarem submetida diretamente a pressões políticas, intervenções indevidas, 

ou seja, de não submeterem, diretamente, ao áspero rigor hierárquico. Nessa esteira, as 

agências reguladoras não estão subordinadas à Administração Pública direta, devido do seu 

âmago autárquico e essa autonomia se reforça ainda mais por conta de seu regime especial, 

que é definido por Hely Lopes Meirelles in verbis: 

 

Autarquia de regime especial é toda aquela a que a lei instituidora conferir 

privilégios específicos e aumentar sua autonomia comparativamente com as 

autarquias comuns, sem infringir preceitos constitucionais pertinentes a essas 

entidades de personalidade pública.
46 

 

 

Salienta-se, por oportuno, a observação apresentada por Paulo Roberto Motta, 

ao discorrer que as agências reguladoras restauraram o valor semântico original autarquia, 

visto que estas entidades da Administração Indireta da Indireta, há tempos, foram  perdendo, 

gradativamente, suas características precípuas de autonomia e liberdade de gestão
47

.  
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De fato, o regime autárquico especial, denominação criada pelas leis 

instituidoras das referidas agências e já sedimentado na doutrina, compreende um conjunto de 

prerrogativas próprias que robustece ainda mais a sua autonomia em face do Poder Público e, 

com efeito,  das intervenções políticas indevidas do momento, a fim de preservar o exercício 

de sua competência técnica  nas áreas setorizadas específicas, matérias de responsabilidade 

definidas pelas leis que instituíram as entidades reguladores, como destaca Barroso in verbis: 

 
A instituição de um regime jurídico especial visa a preservar as agências reguladoras 

de ingerências indevidas, inclusive e sobretudo, como assinalado, por parte do 

Estado e de seus agentes. Procurou-se demarcar, por esta razão, um espaço de 

legítima discricionariedade, com predomínio de juízos técnicos sobre as valorações 

políticas. Constada a necessidade de se resguardarem essas autarquias especiais de 

injunções externas inadequadas, foram-lhe outorgadas autonomia político-

administrativa e autonomia econômico-financeira.
48

 

 

Desta maneira, em razão da falta de uma lei geral que disciplinasse de modo 

uniforme a matéria concernente às agências reguladoras, podemos inferir, a partir da análise 

das primeiras leis instituidoras, como a Lei nº 9.427 de 1996 (ANEEL); Lei nº 9472 

(ANATEL) e Lei nº 9.478 de 1997 (ANP), e tendo em vista que as leis posteriores seguiram, 

em certa medida, o mesmo padrão dessas originárias, que esse regime especial representou, 

primordialmente, as seguintes prerrogativas: autonomia administrativa; autonomia financeira 

e orçamentária, autonomia decisória e estabilidade de seus dirigentes. 

Cabe aqui analisar essas principais prerrogativas, ainda que sem aprofundar 

tanto cada um delas, salvo aquela referente à autonomia decisória, quando será analisada 

separadamente, mais a frente. Quanto à autonomia orçamentária e financeira, como assinala 

Barroso, significa que as agências não dependem exclusivamente de recursos oriundos dos 

cofres do Tesouro o que, por conseguinte, contribui para resistir a pressões externas. Essa 

autonomia é fruto das receitas das taxas pagas pelo exercício de suas atividades 

fiscalizatórias; de participações em contratos e convênios e não apenas de dotações 

orçamentárias gerais.
49

  

No que toca a autonomia político-administrativa e a estabilidade de seus 

dirigentes, tais prerrogativas são obtidas em virtude de mecanismos estabelecidos pela lei 

instituidora da agência, tais como: ato administrativo complexo para nomeação de dirigentes 

da agência, ou seja, deve ser indicado pelo Chefe do Executivo e, depois, a nomeação deve 
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ser aprovada pelo Poder Legislativo, como leciona Paulo Motta.
50

; o dirigente indicado deve 

ter conhecimento técnico e especifico da atividade regulada e possui mandato com prazo fixo, 

o que impossibilita a exoneração ad nutum pelo Chefe do Executivo, podendo perder o cargo 

apenas no caso de “falta grave apurada em processo administrativo disciplinar em julgado”, 

como excepciona Barroso
51

.  

 

1.5  Autonomia Decisória 

 

Complementando a análise das principais características peculiares do regime 

jurídico das agências reguladoras, abordaremos agora com maior grau de profundidade a 

prerrogativa da autonomia decisória que assim como as demais já analisadas asseguram, 

indubitavelmente, credibilidade e segurança jurídica ao sistema regulatório nacional. 

Todavia, as agências reguladoras, ainda que estejam sob o fundamento da 

especialidade técnica e não se submetam ao rigor hierárquico diretamente, sujeitam-se, 

indiscutivelmente, ao controle do Poder Judiciário, do Legislativo por intermédio do Tribunal 

de Contas e, sobretudo, do Executivo. Como bem elucida Alexandre Aragão, não existe em 

nenhum país agência reguladora independente em sentido próprio, mas apenas com maior ou 

menos grau de autonomia. Ainda que comumente costuma-se atribuir a independência a ela, 

deve-se entender tal qualificação em termos, dentro de parâmetros fixados pelo ordenamento 

jurídico
52

. 

Cabe, bem a propósito, reiterar que a premissa de que as agências reguladoras 

consistem em autarquias sob regime especial, ultimamente criadas por suas respectivas leis 

instituidoras com o fim de controlar e estabelecer regramentos para determinadas atividades, 

conforme preconiza Celso Antonio Bandeira de Mello
53

. Em virtude de serem criadas para 

desempenhar a função de regular matéria específica dentro da Administração Pública indireta, 

estão sujeitas ao princípio da especialidade, como bem leciona Di Pietro
54

.   

Sendo assim, quando foram instituídos os entes reguladores, o Poder Público 

transferiu para estes a capacidade para tomar decisões sobre aspectos técnicos quanto a 

assuntos do setor regulado, o que acabam adquirindo autonomia decisória quanto a essas 
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matérias. Por conseguinte, à primeira vista, o juízo proferido pelas agências reguladoras 

apresentaria caráter final na seara administrativa, não comportando a sua revisão. 

De fato, o organograma interno das agências reguladoras, com fulcro nas suas 

leis instituidoras, se baseia na existência de um órgão colegiado, pelo qual são exaradas 

decisões em caráter definitivo. Esse órgão costuma ser definido pelo legislador 

infraconstitucional de Conselho Diretor ou Diretoria Colegiada, cuja composição se dá, em 

regra, pelo Diretor-Presidente e demais corpo de Diretores, com quorum deliberativo por 

maioria absoluta. 

Vale incutir, bem à propósito, que esses órgãos colegiados, normalmente  

considerados, órgãos superiores dentro da entidade reguladora, emanam atos regulatórios que 

são, comumente, denominados de deliberações. Quando estas deliberações são de cunho 

decisório, configuram-se em atos individuais, em oposição às deliberações de cunho 

normativo que são considerados como atos gerais
55

. Os atos decisórios, quando exarados pelo 

órgão colegiado da agência reguladora, são, portanto, frutos de apreciação de sua instância 

administrativa máxima no sentido de criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações a um 

ente regulado. Por conseguinte, não será lícito nem legítimo se houver decisão individual por 

parte de apenas um dirigente integrante do colegiado. 

À título ilustrativo, convém transcrever abaixo alguns dispositivos relevantes 

da Lei nº  9.472/97, que cria a ANATEL e considerada pela doutrina como uma das mais 

completas leis no que tange à disciplina do regime jurídico de uma agência reguladora,  trata a 

questão da autonomia dos atos de caráter decisórios: 

 
Art. 8° (...) 

 

§ 1º A Agência terá como órgão máximo o Conselho Diretor, devendo contar, 

também, com um Conselho Consultivo, uma Procuradoria, uma Corregedoria, uma 

Biblioteca e uma Ouvidoria, além das unidades especializadas incumbidas de 

diferentes funções. 

§ 2º A natureza de autarquia especial conferida à Agência é caracterizada por 

independência administrativa, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e 

estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira. 

 

Art. 19. À Agência compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do 

interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, 

atuando com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e 

publicidade, e especialmente: (...) 

XXV - decidir em último grau sobre as matérias de sua alçada, sempre admitido 

recurso ao Conselho Diretor; 
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Sob o fundamento nessas reiteradas referências legais, José dos Santos 

Carvalho Filho entende, de modo estrito, o seguinte: 

 
A autonomia decisória significa que os conflitos administrativos, inclusive os que 

envolvem as entidades sob seu controle, se desencadeiam e se dirimem através dos 

próprios órgãos da autarquia. Em outras palavras, o poder revisional exaure-se no 

âmbito interno, sendo inviável juridicamente eventual recurso dirigido a órgão ou 

autoridades da pessoa federativa à qual está vinculada a autarquia.
56

 

 

 

No tocante ao campo específico de regulação da agência reguladora, a 

prerrogativa de autonomia para proferir decisões na seara administrativa consiste, de certa 

forma, em uma conclusão lógica, pode-se assim dizer, de todas as demais características 

peculiares que compõem o regime jurídico especial das agências reguladoras. Ademais, 

algumas leis que as criaram, como o ato normativo supracitado, com o fito de corroborar o 

caráter decisório das decisões proferidas, ainda prescrevem expressamente a ausência de 

subordinação hierárquica e, sobretudo, que a Diretoria Colegiada corresponde a última 

instância administrativa para proferir decisões. Todavia, não é uníssono o entendimento, em 

sede doutrinária, quanto a impossibilidade de revisão dos atos decisórios exarados pelas 

agências reguladoras pelo Poder Executivo Central. 

Em que pese a previsão legal dessa independência decisória juntamente com 

todo o arcabouço jurídico regulatório criado para conferir um ambiente de segurança e 

credibilidade, com o intento de atrair investimentos privados para os setores regulados, 

discute-se o cabimento ou não da revisão, quando provocada notadamente pela parte 

prejudicada, dos atos decisórios, ainda que já proferidos em caráter final por suas Diretorias, 

por intermédio da Supervisão Ministerial ou do controle direto Chefe do Executivo no 

exercício pleno da orientação superior administrativa.  

Pairamos diante desta problemática, visto que devemos enxergar o exercício da 

atividade regulatória das agências reguladoras à luz do sistema constitucional da organização 

administrativa, onde o Presidente da República, com suporte ministerial, exerce a direção de 

toda Administração Pública Federal. Como bem proclama Di Pietro,“a sua independência, 

contudo, deve ser entendida em termos compatíveis com o regime constitucional 

brasileiro’’.
57

 O cerne do presente estudo está em investigar as nuâncias da compatibilidade 

desses dois sistemas, buscando tecer os limites do controle revisional exercido pelo Executivo 

Central em face da extensão da autonomia decisória dos entes reguladores, ou seja, até onde 
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estes podem dar o ponto final em suas decisões e quando aqueles deverão corrigir, sem que 

haja abusos ou desvio de finalidades de ambos os lados. Coube aqui, portanto, debruçar, em 

separado, sobre essa importante prerrogativa para esmiuçarmos sobre essa problemática mais 

a frente. 

 

2  COMPATIBILIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTITUCIONAL DA 

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA BRASILEIRA COM AUTONOMIA 

DECISÓRIA DOS ENTES REGULADORES 

 

Pelo exposto até aqui, realizamos a análise do tradicional modelo regulatório 

norte americano, considerado, em certa medida, como o berço das agências reguladoras, bem 

como do contexto histórico em que foi incutido o modelo regulatório brasileiro. Tais institutos 

representam o principal mecanismo de regulação, dotados de um conjunto de prerrogativas 

legais que lhe conferiram certa autonomia perante o Poder Executivo Central, essencial para o 

bom desempenho das atividades regulatórias, dentre os quais, destacamos a autonomia para 

proferir decisões em último grau diante de conflitos entre os entes regulados. 

 Chegamos, agora, ao imo deste estudo que consiste em investigar a extensão 

dessa autonomia decisória das agências reguladoras brasileiras e o possível conflito com 

Poder Executivo, no tocante a possibilidade de revisão de tais decisões por meio do exercício 

da supervisão ministerial e seus limites de incidência. Para isso, perquiriremos o grau de 

ligação desses entes reguladores dentro da pátria estrutura constitucional de organização 

administrativa, buscando os possíveis freios, balizas para o controle do Poder Executivo 

Central a que estão, inevitavelmente, submetidas, mas sem prejudicar a liberdade do regime 

de regulação dos específicos setores pelos quais são responsáveis.  

Deste modo, intentaremos compatibilizar a relação espinhosa entre a 

Administração Pública Federal direta, sob a batuta do Presidente da República com suporte de 

seus Ministros de Estado, e essas entidades autárquicas especiais diante da ausência de um 

consenso na doutrina e na jurisprudência e do ordenamento jurídico em que carece de uma lei 

geral das Agências Reguladoras que poderia, em certa medida, evitar eventuais discussões. 

Assim, optaremos por encontrar uma saída que consideramos, em certa medida, mais 

equânime no que tange ao controle do Executivo Central e à autonomia decisória dessas 

entidades, delimitando suas atuações a fim de salvaguardar a harmonia entre o sistema 

regulatório e a estrutura organizacional da Administração Pública e, por conseguinte, o bom 

funcionamento da ordem econômica do país. 
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2.1 O arcabouço organizacional da Administração Pública sob a égide da 

Constituição Federal de 1988 em que foi inserido o modelo das agências 

reguladoras. 

 

Neste momento, ilustraremos a estrutura organizacional da Administração 

Pública brasileira, pós Constituição de 1988, onde as agências reguladoras estão inseridas e, 

por conseguinte, submetidas ao controle da Administração direta. Essa administração é 

exercida, pelo Presidente da República, chefe do Poder Executivo Federal, ou seja, está no 

ápice da organização, com suporte de seus ministérios, tendo responsabilidade de gestão, 

direção, coordenação e o controle de todos os órgãos e entidades inferiores para que estes 

realizem os fins públicos colimados pelo Estado. 

Cabe, bem a propósito, observar que o modelo regulatório, inspirado 

basicamente nas ideias norte-americanas, foi adotado dentro de uma realidade brasileira, 

marcada pelo regime presidencialista e pelo cânone constitucional da separação dos poderes 

consagrados recentemente com a promulgação da Lei Maior de 1988, após longos períodos de 

governos fortemente interventista e ditatoriais. A clássica doutrina de divisão dos poderes do 

Estado, criada por Montesquieu, preocupava-se com a garantia da liberdade dos indivíduos e 

da eficiência estatal, por meio da moderação do poder do Estado, a partir da tripartição de 

poderes: Legislativo; Jurisdicional e Executivo
58

. 

Nesse sentido, em virtude dessa divisão de poderes com suas respectivas 

funções, de maneira harmônica e independente entre si, a intenção era a redução do poder do 

Estado, tendo em vista o contexto absolutista de Estado. Adaptando a doutrina de 

Montesquieu à realidade de nosso tempo, cumpre observar, em que pese essa tripartição dos 

poderes, no sistema político-administrativo brasileiro sempre houve a primazia, 

historicamente, atribuída ao chefe do Executivo
59

, dirigindo uma administração pública 

tradicionalmente hierarquizada, coesa, burocrática, inspirada, mormente, no direto 

administrativo francês e, sobretudo, inquinada de voláteis e casuísticos processos políticos. 

Sendo assim, a introdução das agências reguladoras autônomas, voltadas à prática regulatórias 

para áreas setorizadas e especificas, objetivou, de certa forma,“fugir” desse rigor burocrático, 

hierárquico e, sobretudo, distanciar-se, em certa medida, da órbita política. 
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Nesse sentido, se esse modelo alienígena de agências reguladoras estivesse, 

realmente, adaptado às tradições existentes, ou seja, ao contexto administrativo, evitando ou, 

pelo menos, restringindo a possibilidade de ocorrência de conflitos entre o sistema 

constitucional de organização administrativa e o sistema regulatório, não ensejaria, talvez, 

discutir a autonomia decisória regulatória versus possibilidade de reapreciação de tais 

decisões pelo Executivo Central. 

Ao fazermos o levantamento das características principais, ou seja, do modus 

operandi do arranjo institucional da Administração Pública brasileira sob o espectro da ordem 

jurídico – constitucional pós -1988, onde estão inseridas as entidades reguladoras, insta, bem 

a propósito, realçar que as estruturas do Poder Executivo Federal devem obedecer aos 

princípios constitucionais basilares da Administração Pública, consagrados no art. 37, caput, 

da Constituição de 1988. 

Ademais, deparamos-nos com o art. 76 da CRFB que atribui ao Presidente da 

República a chefia do Poder Executivo, com auxílio dos seus ministros. De fato, no regime 

presidencialista brasileiro, a Presidência da República representa, cumulativamente, tanto o 

exercício da função de chefe de Estado quanto da função de chefe da Administração Pública 

do Poder Executivo. Nesse sentido, vale destacar a afirmativa de Di Pietro ao comparar, 

pontualmente, o contexto administrativo americano com o brasileiro: 

 
Nos Estados Unidos, falar em Administração Pública significa falar nas agências, 

excluída do conceito a própria Presidência da República, ao contrário do que ocorre 

no Brasil, em que o Chefe do Poder Executivo integra a Administração Pública, 

estando colocado no seu ápice, orientando e dirigindo o seu funcionamento.
60

 

 

 

Mais profundamente, cabe privativamente ao Presidente da República, conforme 

preceitua o art. 84, II, da Carta Magna de 1988, exercer com auxílio dos Ministros de Estado, 

a direção superior da Administração Pública federal, ou seja, incluí a Administração direta e 

indireta, conforme destacamos in verbis: 

 
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: 

 

I - nomear e exonerar os Ministros de Estado; 

II - exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direção superior da 

administração federal; (...) 
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Em sintonia e de forma a complementar ao mandamento constitucional 

supracitado, observa-se, outrossim, que o art. 87, parágrafo único, I, da Lex Major prescreve a 

competência dos Ministros de Estado de exercerem a orientação, coordenação e, sobretudo, a 

supervisão não só dos órgãos, mas também de todas as entidades pertencentes à administração 

federal, conforme sua área de competência. Os Ministérios representam órgãos autônomos da 

cúpula da Administração Pública Federal, situados logo abaixo da Presidência da República. 

À eles  estão submetidos os demais órgãos da Administração direta, bem como vinculam –

lhes as entidades da Administração indireta, ressalvadas, obviamente, os que a própria lei 

integra na Presidência da República ou a ela vinculadas
61

. 

Vale destacar que, na Administração Pública Federal, a Presidência da 

República consiste no órgão supremo e independente, representante do Poder Executivo da 

União, reunindo todas as atividades administrativas superiores de dimensão federal, de 

planejamento, de política, de coordenação e de controle do desenvolvimento socioeconômico 

do País e da segurança nacional
62

. 

Ademais, a competência para a livre nomeação e exoneração de cargos de 

comissão na organização administrativa, sem dúvida, corrobora para o exercício da direção da 

Administração Pública Federal. Diferentemente, da regra geral, dos cargos públicos que são 

criados por lei e providos mediante concurso público, conforme art. 61, §1º, II, “a”, e art. 37, 

II da CRFB, o cargo de comissão está submetido ao poder hierárquico e à discricionariedade 

administrativa, devido ao seu caráter particular, pois se destina ao desempenho de funções de 

direção, chefia e assessoramento. Por conseguinte, tal vaga não pode ser preenchida por 

qualquer servidor, tendo em vista que exige a confiança direta do administrador público.  

Dessa maneira, destaca-se a lição de Hely Lopes Meirelles que “a instituição 

de tais cargos é permanente, mas seu desempenho é sempre precário, pois quem os exerce não 

adquire direito à continuidade na função, mesmo porque a exerce por confiança do superior 

hierárquico; daí a livre nomeação e exoneração”.
63

 

No mesmo sentido, seguem os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 

Os cargos de provimento em comissão (cujo provimento dispensa concurso público) 

são aqueles vocacionados para serem ocupados em caráter transitório por pessoa de 
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confiança da autoridade competente para preenchê-los com liberdade, a qual 

também pode exonerar ad nutum, isto é, livremente, quem os esteja titularizando.
64

  

 

 

Sendo assim, tanto a nomeação quanto a exoneração para os cargos em 

comissão devem ser fundadas na livre escolha da autoridade competente, que se baseará na 

relação de confiança que mantém com a pessoa a ser nomeada. Portanto, tais cargos 

necessários à direção política da Administração Pública Federal estão submetidos ao crivo do 

Chefe do Poder Executivo Federal, inclusive os Ministros de Estados, tendo em vista que o 

art. 84, I, da Constituição Federal de 1988 atribui competência para nomear e exonerá-los 

livremente. 

Além dessa possibilidade, em regra, de escolha dos agentes ocupantes de 

cargos direção no arranjo institucional da Administração Pública, que, na prática, acaba 

vinculando inteiramente os órgãos e, inclusive, as entidades dotadas de autonomia, 

pertencentes a Administração indireta às diretrizes e às políticas traçadas pelo Presidente da 

República
65

, com exceção das agências reguladoras cujos dirigentes possuem mandatos fixos, 

há ainda o instituto da supervisão ministerial no bojo dessa organização administrativa. 

De fato, quaisquer órgãos ou entidades da Administração Federal direta ou 

indireta têm suas atividades sujeitas à supervisão ministerial, que consiste na responsabilidade 

de o Ministro de Estado competente, perante o Presidente da República, a exercer tal 

atribuição por meio de orientação, coordenação e controle, conforme dispõem os art. 19 e 20 

do Decreto-Lei nº 200 de 1967, marco legal anterior à CRFB, responsável, em grande parte 

ainda, por disciplinar o arranjo administrativo brasileiro
66

.  

Essa supervisão ministerial, conforme será detalhado mais a frente, não 

representa um controle hierárquico sobre as entidades pertencentes à Administração Indireta, 

e sim um controle finalístico, a fim de impedir que as condutas de tais entes possam se 

desarmonizar com a orientação da Administração Central. Nessa esteira, Celso Antonio 

Bandeira de Mello bem define esse controle aplicado sobre as entidades descentralizadas 

administrativamente, conforme entendimento acima exposto: 

 
Todas as entidades da Administração indireta encontram-se sujeitas a supervisão da 

Presidência da República ou do Ministro a cuja Pasta estejam vinculadas. Este 

último a desempenha auxiliado pelos órgãos superiores do Ministério. São objetivos 
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deste controle ou “supervisão” assegurar o cumprimento dos objetivos fixados em 

seu ato de criação, harmonizar sua atuação com a política e programação do 

Governo no correspondente setor da atividade; zelar pela obtenção de eficiência 

administrativa e pelo assessoramento de sua autonomia administrativa, operacional e 

financeira.
67

 

 

 

2.1.1 O Principio basilar da Hierarquia e a manifestação do Poder Hierárquico 

 

Passe-se, aqui, a analisar uma das principais características no tocante à 

organização administrativa brasileira, a hierarquia. Sem dúvida, como bem leciona Hely 

Lopes Meirelles, não se pode imaginar as atividades do Executivo sem a hierarquia para ditar 

a articulação entre os órgãos e agentes que as exercem. A hierarquia, ainda que não esteja 

expressamente prevista em nenhum texto legal, está consagrada doutrinariamente e consiste 

na relação de subordinação existente entre vários órgãos e agentes pertencentes de uma 

mesma pessoa jurídica, com a distribuição de funções e a gradação de autoridades de cada 

um
68

. 

Cumpre ilustrar, historicamente, ainda que em apertada síntese, que o modelo 

de organização pública hierarquizada se instituiu, em certa medida, durante o governo de 

Getúlio Vargas, marcado pelo modelo de Estado intervencionista. Conforme leciona Sérgio 

Guerra, buscou-se adotar, neste período, uma organização pública hierarquizada, piramidal, 

com fundamento no modelo racional-legal de administração pública desenvolvido por Weber 

como objetivo de racionalizar, burocratizar, dinamizar a máquina pública.
69

 

Esse modelo weberiano, considerado na época como o ideal a ser alçado por 

Vargas, tinha como alicerces: o princípio da hierarquia de cargos; princípio da sequência de 

instâncias; o sistema regulamentado de mando e subordinação de autoridades, em que as 

superiores fiscalizavam as suas subordinadas e ainda, preconizava a estruturação de um 

quadro administrativo burocrático. Mais profundamente, defendia que os funcionários do 

aparato estatal deveriam ser livres, obedecendo às obrigações referentes a seus cargos; 

deveriam ser nomeados sob uma rigorosa hierarquia de cargos e escolhidos mediante livre 

procedimento de seleção; deveriam possuir competências funcionais fixas; deveriam ter 

progressão de carreiras para seus cargos; deveriam ser submetidos a um sistema rígido 

administrativo disciplinar e entre outros.
70
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Dessa maneira, com inspiração no paradigma weberiano de organização 

fundado nas premissas de precisão, continuidade, disciplina, rigor, confiabilidade, intensidade 

e extensibilidade dos serviços públicos, sob o pretexto de tornar a administração pública mais 

racional para atingir o máximo de rendimento, sedimentou-se no Brasil a estruturação de uma 

Administração Pública hierarquizada
71

. 

Nessa sintonia, a possibilidade de o Executivo distribuir e escalonar as funções 

de seus órgãos, ordenar e rever os atos praticados pelos seus agentes subalternos de ofício ou 

por provocação, onde se estabelece uma relação de subordinação entre os servidores do seu 

quadro pessoal é denominado de Poder Hierárquico
72

. Em outras palavras, é o poder atribuído 

à Administração Pública que visa à distribuição de competência, por meio de atos de 

subordinação e atos de coordenação internamente, ou seja, dentro de uma mesma pessoa 

jurídica, entre órgãos e agentes, não existindo, de certa forma, hierarquia entre pessoas 

jurídicas distintas.  

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, denomina-se esse sistema de 

organização da Administração, fundamentado no escalonamento formado por inúmeros 

patamares e traduzido em uma hierarquia orgânica de “via administrativa’’
73

 e, na mesma 

esteira, o referido autor conclui: 

 
Essa hierarquia, considerada por alguns como um dos poderes administrativos, 

constitui um dos meios de controle administrativo porque dela decorre o princípio 

pelo qual agentes de grau superior tem o poder fiscalizatório e revisional sobre 

agentes de menor grau. Sendo assim, a Administração, através dessa via 

administrativa, exerce o controle de ofício ou provocado, de legalidade ou de mérito, 

prévio, concomitante ou posterior sobre suas próprias atividades.
74

 

 

 

Ademais, essa hierarquia também justifica a possibilidade de delegação, que 

consiste quando um agente público competente amplia uma atribuição para outro agente 

público de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, quando não era, a priori, competente e 

avocação de competência consiste na tomada de competência por uma autoridade superior de 

um agente subordinado, perdendo-a temporariamente. 

Sem dúvida, a hierarquia consiste em um dos princípios basilares da 

administração publica, visto que lhe confere a capacidade de ordenar, coordenar, controlar, 

corrigir as atividades administrativas de cunho interno, ou seja, de se auto-organizar. 

                                                           
71

 GUERRA, ibid. 
72

 MEIRELLES, op. cit., p.123. 
73

 CARVALHO FILHO, op. cit., p. 936. 
74

 CARVALHO FILHO, ibid., p. 937. 



30 
 

2.1.2 A Descentralização do Estado como fuga do rigor hierárquico 

Com o passar do tempo, observou-se que a Administração Pública deve ser 

ágil, eficiente e ser capaz de atender as demandas da coletividade. Por conseguinte, ficou 

evidente que o modelo de administração pública marcada por rigidez burocrática e fortemente 

hierarquizada, deveria ser repensado. 

 Sendo assim, podemos considerar que o Decreto-Lei 200 de 1967 representou 

um dos atos normativos mais relevantes no que toca à organização administrativa brasileira e 

a primeira real tentativa de reduzir de tal rigidez, como bem defende Sérgio Guerra, in verbis:  

 
Malgrado algumas leis especiais e disposições constitucionais que disciplinam a 

matéria, o marco legal da organização administrativa brasileira ainda é disposto em 

grande parte, pelo Decreto-Lei nº 200/67. Por essa norma, verifica-se a ideia de 

ampla centralização administrativa no Poder Executivo federal e certo desequilíbrio 

de forças na relação federativa. Ademais, cogita-se que essa norma constituiu um 

marco na tentativa de superação da rigidez burocrática, podendo, até mesmo, ser 

considerada como um primeiro momento da Administração Gerencial no Brasil.
75

 

 

 

Por meio desse ato normativo, foi introduzida a filosofia da descentralização 

administrativa que consiste na transferência da titularidade ou da execução das atividades 

administrativas do Estado para outras pessoas jurídicas de direito público ou privado 

(autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista), formando a 

Administração indireta. Tais entidades não estão subordinadas à respectiva Administração 

direta, e sim vinculadas a ela, tendo em vista que a hierarquia apenas se opera dentro de uma 

mesma pessoa jurídica como bem define Hely Lopes Meirelles, ao lecionar sobre o tema: 

 
A Administração indireta é constituída dos serviços atribuídos a pessoas jurídicas 

diversas da União, públicas (autarquias) ou privadas (empresa públicas ou sociedade 

de economia mista), vinculadas a um Ministério, mas administrativamente e 

financeiramente autônomas.
76

 

 

 

Nesse sentido, o escopo da descentralização consiste em conferir maior 

celeridade, flexibilidade, eficiência no desempenho de determinadas atividades 

administrativas, ao transferí-las para entidades que gozam de uma atuação autônoma perante o 

Executivo e, por conseguinte, afastadas, de certo modo, do rigor hierárquico e burocrático da 

Administração Pública direta. Sem dúvida, ao criar pessoas jurídicas de personalidade própria 

para executar determinadas atividades longe do alcance da hierarquia e do excesso de 
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burocracia, busca-se garantir o funcionamento destas de modo isento e a consecução de seus 

fins com menor interferência governamental, obtendo maiores rendimentos. 

É dentro da Administração indireta onde estão inseridas as agências 

reguladoras, que como já foi abordado, são autarquias dotadas de regime especial. Dessa 

maneira, os entes reguladores, assim como as demais entidades descentralizadas, relacionam-

se de um modo diferenciado com a respectiva Administração direta, ou seja, há um elo, uma 

relação institucional entre a pessoa política e a entidade criada por ela que não se equivale à 

relação hierárquica.  

Dessa forma, por mais que tais pessoas jurídicas descentralizadas apresentem 

por natureza uma atuação autônoma, isso não quer dizer que eles não estão alheios, ou seja, 

soltos em relação ao conjunto da Administração Pública. Em conformidade, José dos Santos 

Carvalho Filho, assim, leciona que “depois é preciso não perder de vista que tais pessoas não 

estão soltas no universo administrativo. Ao contrário, ligam-se elas, por elo de vinculação, às 

pessoas políticas da federação, nas quais está a respectiva administração direta.”
77

  

Desse modo, conforme esmiuçaremos a seguir, as entidades que gozam de uma 

atuação autônoma estão submetidas a um controle pelo Executivo de modo diferenciado, 

através do instituto denominado de supervisão ministerial, em nível federal. Mais 

profundamente, quando tratamos de agências reguladoras, esse grau de vinculação tende a 

entrar em conflito com o regime especial delas, sobretudo, no que tange a capacidade de 

realizar atos decisórios terminativos. Desse modo, isso acaba gerando, de certa forma, uma 

verdadeira imprecisão, obscuridade sobre os limites e extensão desse controle do Executivo 

em face da autonomia decisória regulatória, em que o presente trabalho buscou, de certa 

forma, clarear. 

 

2.2 O instituto da supervisão ministerial e o grau de vinculação das Agências 

Reguladoras à Administração direta central. 

 

A partir daqui, iremos nos debruçar, mais especificamente, sobre a aparente 

relação paradoxal entre o controle exercido pelo Executivo, por intermédio da supervisão 

ministerial, e a autonomia decisória das agências reguladoras brasileiras. De fato, a prima 

facie, parece não ser coerente, dentro de um sistema de organização administrativa onde o seu 

órgão cúpula, a Presidência da República com o apoio de seus ministérios, exerce uma 
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apreciação superior sobre todos os órgão e entes da Administração, haver entes reguladores 

gozados de um regime especial que as permitiriam, a princípio, estar infensas à interferência 

federal no tocante a possibilidade de proferir decisões em última instância.  

Conforme já mencionado, as agências reguladoras, por apresentarem o gênero 

de autarquia, são entidades descentralizadas, e, por conseguinte, não estão submetidas às 

amarras diretas da estrutura hierárquica da Administração Pública direta, e sim estão 

vinculadas a esta. Dessa maneira, estas formas de relacionamento do Executivo com seus 

órgãos e suas entidades dotadas de personalidade jurídicas são diferenciadas no que tange ao 

exercício do controle, conforme entendimento de Marcus Juruena Villela Souto: 

 
Ministérios e Secretarias exercem sobre os órgãos de sua estrutura administrativa 

um controle interno, utilizando-se da hierarquia (controle por subordinação) e sobre 

as pessoas da Administração Indireta (controle externo por vinculação), um controle 

finalístico (supervisão ou tutela), podendo ser instrumentalizado em contrato de 

gestão. A este último estão sujeitos as agências reguladoras, já que, como dito, a 

independência não afasta a incidência da norma constitucional que as submete à 

direção superior do chefe do Poder Executivo.
78

 

 

 
Assim, também entende José dos Santos Carvalho Filho: 

 
O controle funda-se no fato normalmente conhecido como relação de vinculação 

através do qual se pode averbar que toda pessoa da administração indireta é 

vinculada a determinado órgão da respectiva administração direta. São todas, pois, 

entidades vinculadas. A observação é feita para o fim de distinguir-se a relação de 

vinculação, fixada entre pessoas, e a relação de subordinação, apropriada para o 

controle entre órgãos internos das pessoas administrativas.
79

  

 
 

Neste diapasão, Regina Pacheco aprofunda a manifestação do controle 

hierárquico e exemplifica a sua inaplicabilidade perante regime regulatório brasileiro, 

conforme dispomos a seguir: 

 
O controle hierárquico baseia-se na relação de autoridade que se estabelece entre o 

nomeador e o nomeado; é fortemente sustentado no paradigma clássico da 

burocracia, que pressupõe autoridade única e relações verticais de comando e 

controle. Tradicionalmente, o controle hierárquico é exercido pelo chefe do Poder 

Executivo, por meio do instituto da nomeação e demissão ad nutum dos ministros e 

de- mais dirigentes públicos. Segundo essa visão, autonomia das agências e controle 

pelo Executivo são antinômicos, pois o controle reside basicamente no poder de 

nomeação (e demissão) dos dirigentes da agência pelo chefe do Poder Executivo.
 80
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De fato, o controle por vinculação exercido sobre entidades com personalidade 

jurídica própria pelo chefe do Poder Executivo com suporte dos Ministérios, por intermédio 

do instituto da supervisão ministerial, está consagrado em sede constitucional, nos art. 84, II 

combinado com art. 87, parágrafo, I, conforme já explicitamos. Tende a ser uníssono na 

doutrina o entendimento de que este tipo de controle tem cunho finalístico e não de 

subordinação, pois se dá entre pessoas jurídicas distintas, de fato, do ente da administração 

direta sobre administração indireta, mas dentro da estrutura do mesmo poder, o poder 

Executivo, e sob os limites da lei, conforme com o cânone constitucional da Legalidade na 

Administração Pública. 

Dessa maneira, as figuras que compõem a Administração indireta são 

supervisionadas com o escopo de “assegurar que tais entidades não desviem de seus fins 

institucionais’’
81

, ou seja, da finalidade pelo qual foram criadas pelas leis instituidoras e, 

sobretudo, de não ficarem desalinhadas das diretrizes e das condutas da Administração 

Central, “harmonizando-as com a atuação administrativa global’’
82

. 

Essa supervisão ministerial não representa um controle hierárquico sobre as 

entidades pertencentes à Administração indireta, visto que são entes descentralizados, ou seja, 

vinculados à Administração direta, dotados de personalidade jurídica própria. Na verdade, 

essa supervisão consiste, em regra, no controle finalístico, ou seja, visa impedir que condutas 

de tais entidades autônomas possam se desvincular, desarmonizar com orientação 

administrativa central, lesando, em certa medida, os administrados, as políticas públicas e 

estratégias de governo. 

Assim, supervisão ministerial representa um instrumento de controle da própria 

Administração direta a cargo dos Ministros de Estados que se aplica a toda organização 

administrativa federal, ou seja, tanto a órgãos subordinados quantos entes vinculados, 

conforme está consagrado em sede constitucional e no Decreto Lei n. 200/67. Esse ato 

normativo, ainda em vigor, também dispõe, por meio de seu art. 26, os objetivos precípuos de 

tal instituto para a Administração indireta os quais destacamos a seguir: 

 
Art. 26. No que se refere à Administração Indireta, a supervisão ministerial visará a 

assegurar, essencialmente: 

 

I - A realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da entidade. 

II - A harmonia com a política e a programação do Govêrno no setor de atuação da 

entidade. 

III - A eficiência administrativa. 
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IV - A autonomia administrativa, operacional e financeira da entidade. 

 

 

E ainda arrola as principais medidas que podem ser tomadas por parte dos 

Ministros em face das entidades descentralizadas que estão sob seu controle administrativo: 

 
a) indicação ou nomeação pelo Ministro ou, se fôr o caso, eleição dos dirigentes da 

entidade, conforme sua natureza jurídica; 

(...) 

c) recebimento sistemático de relatórios, boletins, balancetes, balanços e 

informações que permitam ao Ministro acompanhar as atividades da entidade e a 

execução do orçamento-programa e da programação financeira aprovados pelo 

Govêrno; 

d) aprovação anual da proposta de orçamento-programa e da programação financeira 

da entidade, no caso de autarquia; 

e) aprovação de contas, relatórios e balanços, diretamente ou através dos 

representantes ministeriais nas Assembléias e órgãos de administração ou contrôle; 

f) fixação, em níveis compatíveis com os critérios de operação econômica, das 

despesas de pessoal e de administração; 

(...) 

h) realização de auditoria e avaliação periódica de rendimento e produtividade; 

i) intervenção, por motivo de interêsse público. 

 

 

Sob o espectro da supervisão ministerial, encontram-se as agências reguladoras 

que, por ter natureza autárquica já gozariam uma autuação autônoma, ainda são dotadas de 

um regime especial de prerrogativas, conferindo-as um grau bem maior de autonomia do que 

a estabelecida por lei para as autarquias convencionais. Nesse diapasão, Alexandre Aragão 

assevera in verbis: 

 
O que deve ser frisado é que não há maior grau de autonomia que advenha pura e 

simplesmente da mera expressão “autarquia de regime especial”, mas sim do regime 

jurídico objetivamente dado pela lei instituidora da entidade, até porque existem 

muitas autarquias nominalmente “de regime especial” cuja autonomia nada tem de 

especial em relação às demais autarquias.
83

 

 

 

Sem dúvida, a atribuição de amplas competências e de uma autuação mais 

independente buscou fazer com que essas entidades reguladoras desempenhassem suas 

respectivas atividades regulatórias de forma neutra e com tecnicidade. Conseguintemente, 

esse regime garantista conferido por suas leis instituidoras foi necessário, como já tratamos ao 

analisar a natureza jurídica das agências reguladoras, para proteger das atividades regulatórias 

da influência político partidárias do momento, garantindo maior eficiência e segurança 

jurídica do sistema regulatório para investidores e para coletividade em geral.  
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Todavia, essa roupagem institucional, que confere uma autonomia mais 

reforçada, não significa transformar essas agências em entidades soberanas, em “verdadeiras 

“ilhas’’ de poder alheias a qualquer controle pela Administração Central’’
84

, ou seja, isentas 

dos freios das atividades administrativas, da supervisão desempenhada pelos Ministros quanto 

ao atendimento das políticas públicas de governo e, sobretudo, da orientação superior 

exercida pelo Chefe do Executivo, conforme previsão constitucional. Na mesma sintonia, 

Alexandre Aragão leciona: 

  
Não seria de se imaginar que um órgão ou ente descentralizado, por mais autônomo 

que fosse, ficasse alheio ao conjunto da Administração Pública. A autonomia não 

pode servir para isentá-los da obrigação de se inserirem nos planos e diretrizes 

públicas gerais. Se fossem colocados em compartimentos estanques, a 

descentralização revelar-se-ia antiética aos valores de eficiência e pluralismo que 

constituem o seu fundamento.
85

  

 

 

Portanto, por mais que as entidades reguladoras gozem de maior autonomia 

perante a Administração direta que os demais entes descentralizados, não se pode aferir, 

categoricamente, que tais entes estariam totalmente insulados do controle do Poder Executivo 

Central, ou seja, há um grau de sujeição, sobretudo, quanto à observância de certos limites ao 

exercício da autonomia decisória e quando ultrapassados, ensejaria, por conseguinte, controle 

administrativo necessário, ainda que de forma temperada, no sentido de rever certas decisões 

exaradas por parte delas, conforme veremos a seguir. 

  

2.3. Possibilidade de revisão dos atos decisórios emanados pelas agências 

reguladoras sob o espectro da supervisão ministerial.  

 

Partindo das análises, com fulcro constitucional e legal, já feitas até aqui sobre 

o relacionamento e controle das unidades administrativas inseridas na estrutura organizacional 

da Administração Pública, tanto direta quanto a indireta, e o regime especial das agências 

reguladoras, conclui-se, de fato, que essas entidades também estão sujeitas ao controle 

finalístico desempenhado pelos Ministérios e também pelo Presidente da República. Esse 

controle torna-se necessário de forma a permitir que a atuação setorial de cada ente regulador 
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não desvie das políticas públicas e programas formulados pelo Governo. Nesse sentido, 

explana Ari Sunfeld: 

 
[...] algumas espécie de ligação entre o Executivo e a agência é imposta pela 

Constituição Brasileira, pois tem de haver ao menos uma supervisão administrativa 

daquele em relação a estas (CF, art. 84, II, e 87, parágrafo único, I). O Presidente da 

República e os Ministros têm de realizar a supervisão dos diferentes órgãos e dos 

entes da Administração Indireta os quais, portanto, não podem funcionar como se 

fossem “Estados independentes”, isto é, verdadeiros Estados ao lado do Estado. Isso, 

no entanto, não quer dizer que, quanto às matérias de competência das agências, a 

Administração Direta deve necessariamente intervir.
86

 

 

 

Na mesma linha, Sergio Guerra incute o pertinente entendimento de Arnold 

Wald, amparado em Manoel Gonçalves, de que: 

 
[...] devem ser evitados os abusos e excessos de poder praticados pelas Agências 

Reguladoras, especialmente quando agirem em desacordo com a política pública do 

governo, uma vez que o papel inerente a todo Estado é o controle das atividades 

individuais em vista do interesse geral.
87

  

 

 

Sérgio Guerra, assim, entende que a descentralização administrativa, ainda que 

seja através de um regime especial, ou seja, por meio de autarquias com prerrogativas 

especiais que lhe conferem uma autonomia para o desempenho de políticas setoriais, não se 

destina a viabilizar condutas diferenciadas da orientação da administração central, e que 

possam divergir, em prejuízo do administrado, das políticas públicas e estratégias do 

governo.
88

 

Por conseguinte, pode haver situações em que a agência reguladora possa 

exarar decisões que representem afronta às políticas públicas, ou seja, aos planos e diretrizes 

governamentais para os seus setores ou verdadeiro excesso de poder no sentido de extrapolar 

suas competências legais. Neste cenário, em virtude da autonomia decisória, estariam essas 

decisões de caráter final dos entes reguladores, isoladas da revisão por parte do Executivo 

Central por meio da supervisão ministerial?  Por outro lado, no caso de ser possível a 

apreciação pela Administração direta, todo e qualquer decisão estaria passível de ser revista? 

Dessa maneira, a problemática a ser enfrentada está nos limites de incidência 

do controle revisional desempenhado pelo Executivo perante a amplitude da autonomia 
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decisória das agências reguladoras, ou seja, se há a possibilidade ou não de a supervisão 

ministerial ter o alcance de revisar, quando provocado através de recurso hierárquico 

impróprio pelo administrado lesado, as decisões proferidas em último grau pelas agências 

reguladoras sobre matérias de sua alçada. Não há, na doutrina, um entendimento unânime 

com relação a esta questão. 

Parte da doutrina, como Di Pietro, defende a impossibilidade de revisão por 

parte do Poder Executivo Central das decisões de caráter final proferidas pelas entidades 

reguladoras, em virtude do respeito à autonomia decisória, que é decorrente do regime 

especial, definido nas suas respectivas leis instituidoras.
89

 

Por outro lado, com fundamento de que a supervisão ministerial busca 

harmonizar a atuação dos entes descentralizados com os desígnios das políticas públicas 

globais traçadas pelo governo, devido, em síntese, à direção superior da Administração 

Federal exercida pelo Presidente da República, com auxílio de seus Ministros (art. 84, II da 

CRFB) e previsão do art. 26, II, do Decreto Lei 200/67, há a admissão por parte da doutrina 

que as decisões proferidas pelas agências reguladoras, ainda que sejam por seus órgãos de 

direção em última instância administrativa, estariam, em certos casos, sujeitas ao controle 

revisional dos Ministérios a que estão vinculados. 

Neste sentido, muito bem sustenta o Ex-Ministro da Justiça Nelson Jobim, no 

Despacho nº 266/1995, onde admitiu o ingresso de recurso hierárquico impróprio em face de 

decisões do CADE, que: 

 
A administração pública é um todo coeso e orgânico que deve articular, coerente e 

hierarquicamente, todas as unidades administrativas, sejam os órgãos ou entidades 

da administração direta ou indireta. A descentralização administrativa não se destina 

a viabilizar condutas autônomas, distintas da orientação central, que possam 

divergir, em prejuízo do administrado, das políticas e estratégias do governo. A 

decisão de qualquer dos órgãos ou entidades da Administração, subordinados ou 

vinculados, não podem ficar infensa de apreciação superior como única e especial 

forma de se alcançar uniforme e coerentemente os objetivos de governo, que a 

administração pública viabiliza.
90

 

 

 

Dinorá Grotti, nesta esteira, bem leciona que: 

 
A independência das agências está também baseada na autonomia decisória, em 

relação a outros órgãos ou entidades da Administração Pública. O que se questiona é 

se a agência reguladora, como entidade da Administração federal indireta, vinculada 
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ao Ministério supervisor, pode fugir da orientação e coordenação do Ministro de 

Estado da área respectiva. A Constituição Federal, no seu art, 84, II, estabelece que 

compete ao Presidente da República ‘exercer, com auxílio dos Ministros de Estado, 

a direção superior da Administração federal’, e, no art, 87, par. ún., I, preceitua que 

compete ao Ministro de Estado ‘exercer a orientação, coordenação e supervisão dos 

órgãos e entidades da Administração federal na área de sua competência [...].Desses 

dispositivos deflui que alguma espécie de ligação entre Executivo e agências é 

imposta pela Lei Maior, pois deve haver ao menos uma supervisão administrativa 

daquele em relação a estas, que não podem funcionar, no dizer de Carlos Ari 

Sundfeld, ‘como se fossem ‘Estados independentes’, isto é, verdadeiros Estados ao 

lado do Estado. Isso, no entanto, não quer dizer que, quanto às matérias de 

competência das agências, a Administração direta deva necessariamente intervir.
91

 

 

 

Cumpre destacar também o argumento apresentado por Sérgio Guerra de que o 

controle ministerial consiste, de fato, em um poder- dever incumbido aos Ministros de Estado, 

como uma de suas tarefas públicas e não como uma faculdade pertencente a estes
92

.  

Em que pese, outrossim, a “ausência de subordinação hierárquica” atribuída 

aos entes reguladores, devido a inexistência de relação de hierarquia e inclusive, conforme 

está expresso em algumas leis que disciplinam as agências reguladoras, é assente que tal 

prerrogativa é inerente a toda e qualquer entidade descentralizada. Deste modo, deve ser 

depreendida de forma restritiva, em razão de sua natureza jurídica de autarquia e, por 

conseguinte, não pode anular a incidência de supervisão ministerial ou do Chefe do Executivo 

nas agências reguladoras, de forma a afastá-las do reexame de seus atos regulatórios quando 

ilegais ou abusivos.  

Mais profundamente, cumpre realçar, mais uma vez que, conforme preceitua a 

Constituição Federal de 1988, a direção superior da Administração Pública Federal é 

incumbida ao Presidente da República, com suporte dos Ministros de Estado no que tange a 

orientação e supervisão de todos os órgãos e entidades públicas personalizadas ou não, sob a 

égide dos princípios administrativos elementares, explicitamente, previstos no caput, do art. 

37 do referido diploma. Sem dúvida, conforme o princípio da Supremacia da Constituição, as 

normas constitucionais estão acima das normas legais que definiram o regime jurídico das 

agências reguladoras e por isso, não sendo possível admitir, por meio deste, o afastamento do 

mandamento constitucional de direção superior da organização administrativa, mas apenas a 

imposição certos limites.  
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Nessa esteira, o parecer AGU/MS-04/06 de 23 de Maior de 2006, anexo ao 

Parecer nº AC-051, aprovado pela Presidência da República, da Lavra do Consultor da União, 

Marcelo de Siqueira Freitas, defende o entendimento de que a autonomia das agências em 

face da Administração Central não tem o condão de impedir a revisão, em certos casos, de 

atos decisórios das agências, permitindo a existência de entes totalmente independentes da 

Administração Direta: 

 
Se, por um lado, como visto, a supervisão ministerial decorre diretamente da 

Constituição (art. 87, par. ún., I), o que implica na afirmação da impossibilidade de 

que venha a ser excepcionada pela legislação infraconstitucional, não se pode dizer o 

mesmo acerca de todos os meios de seu exercício, pois alguns destes não possuem 

sede constitucional. Nesse sentido, a impossibilidade de exoneração ad nutum dos 

dirigentes das agências reguladoras representa a principal restrição de meios de que 

dispõem os Ministérios na sua relação de supervisão com essas entidades.
93

 

 

 

O referido parecer, ainda, defendendo a possibilidade de apreciação pelo chefe do 

Executivo e pelos seus Ministros, em parte, das decisões finais exaradas pelos seus 

respectivos entes reguladores, a fim de não anular o exercício da sua administração superior 

federal, consagrado constitucionalmente explica, muito bem, que:  

 
Todas as prerrogativas legais concedidas pela legislação às agências reguladoras, 

incluindo sua autonomia decisória, são apenas instrumentos para que elas possam 

atuar de forma adequada no desempenho das atividades regulatórias que tenham 

sido expressamente conferidas a elas por lei. Ultrapassando esse limite, as agências 

reguladoras estão automaticamente desinvestidas dessas salvaguardas excepcionais. 

E não poderia ser diferente, considerando atual regime constitucional da organização 

do estado brasileiro.
94

 

 

 

Todavia, essa supervisão não pode incidir de forma generalizada, 

desequilibrada ou seja, em todos os atos regulatórios, sob pena de inviabilizar o propósito do 

regime legal regulatório brasileiro e, sobretudo, estaria desconsiderando a própria Lex Major 

(art. 174) que autoriza o Estado atuar com agente regulador das atividades econômicas, 

respaldando de modo genérico a criação de órgãos reguladores que estariam incumbidos de 

fiscalizar, planejar e normatizar setores da economia.
95

 

Dessa maneira, entendemos que, de fato, ser possível, ou melhor, necessária a 

incidência do poder revisional do Presidente da República ou dos Ministros de Estado, por 
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meio da supervisão ministerial, sobre os atos decisórios finais exarados pelas agências 

reguladoras de forma temperada, com vistas a limitar a autonomia decisória para que não 

configurem verdadeiras ilhas de poder, livres de qualquer controle, o que poderia resultar em 

verdadeiros abusos de competência em sua atuações.  

Por outro lado, esse controle ministerial deve, de fato, agir com cautela, 

respeitando certos limites para evitar também ingerência excessiva por parte do Poder 

Executivo Central nos subsistemas regulados pelas agências reguladoras o que colocaria em 

xeque a sua prerrogativa de autonomia decisória conferidas a elas e, por conseguinte, os 

preceitos da segurança jurídica e da especialidade decorrente do regime regulatório. 

Portanto, torna-se essencial a fixação dos limites para o desempenho do 

controle ministerial, determinando, por conseguinte, a amplitude da autonomia decisória, a 

fim de conferir maior harmonia, equanimidade e coerência à vinculação legal dos entes 

reguladores ante ao Executivo Central, evitando abusos de ambos os lados. 

 

2.3.1. Autonomia decisória das agências reguladoras quanto às suas                

atividades-fim.  

 

Conforme já tratamos neste presente trabalho, tendo em vista a instituição da 

nova ordem econômica pós Constituição Federal de 1988, pautada nos cânones da livre 

iniciativa e nas ideias neoliberais, adotou-se o modelo de Estado Regulador, incumbido das 

funções de incentivo, planejamento e de fiscalização da atividade econômica, restringindo, 

por conseguinte, a atuação direta na economia. Esse papel de agente normativo e fiscalizador  

se desenvolveu de forma descentralizada, ou seja, por intermédio da criação de órgãos 

reguladores dos setores da economia, as agências reguladoras, em razão da influência norte-

americana no modelo regulatório pátrio.  

Tais entidades, embora tenham apenas previsão genérica em sede 

constitucional, coube a legislador ordinário o trabalho de prescrever o regime jurídico de cada 

agência reguladora, onde as leis as instituíram seguiram, em certa medida, o mesmo padrão. 

Desse modo, a lei passou a definir tais entes como pessoas jurídicas pertencentes à 

Administração indireta do Estado, com natureza de autarquia, porém, conferindo 

particularmente um regime de prerrogativas especiais a fim de proporcionar maior autonomia 

no desempenho de suas atividades regulatórias. 

 Essas prerrogativas especiais, dentre elas a autonomia decisória terminativa, 

são essenciais para que as agências reguladoras pudessem regular os setores da economia, 
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desempenhando suas funções normativas, judicantes e executivas de forma isolada, em regra, 

das influências políticas, tensões partidárias do momento, da corrupção e burocracia. De fato, 

o afastamento da atividade regulatória do bojo da Administração Pública direta e essa 

autonomia reforçada tinham a intenção clara de priorizar os conhecimentos técnicos e 

específicos no tratamento dos setores regulados, ou seja, o predomínio do parâmetro técnico 

sobre o político. 

Assim, as agências reguladoras foram tratadas como “salvaguardas 

institucionais’’
96

 no sentido de conferir maior segurança jurídica, estabilidade e credibilidade 

nos setores regulados da economia e, por conseguinte, promover maior atração de 

investimentos particulares a longo prazo, sobretudo, do exterior para o desenvolvimento 

econômico e tecnológico do país.  

Partindo dessas premissas, sustenta-se com razão que as decisões finais de 

cunho técnico regulatório, ou seja, que estão relacionadas à atividade finalística, proferidas 

pelas agências reguladoras, nos estritos limites de suas competências legais, não estão 

passíveis, em regra, de revisão por meio da supervisão ministerial desempenhada pela 

Administração Pública direta, quando provocada por via de recurso hierárquico impróprio. 

Isso ocorre, porque, no sistema regulatório, a discricionariedade se 

fundamenta, essencialmente, na tecnicidade e nos conhecimentos científicos, devendo 

predominar sobre a discricionariedade política, ou seja, na realização de atos decisórios 

regulatórios, por quaisquer de suas instâncias administrativas, a agência reguladora tende a se 

pautar em tais parâmetros, atendendo suas atividades específicas, consignadas na lei, 

referentes ao setor regulado que atua, tendo em vista o princípio da especialidade. Com efeito, 

tais atos decisórios finais da entidade reguladora não poderiam ser apreciados, em regra, pelo 

Ministro a que está vinculada ou pelo chefe do Executivo, por serem agentes políticos e não 

técnicos.  

É assente que as agências reguladoras, para o exercício de suas funções 

regulatórias, foram enquadradas ao mesmo tempo dentro da necessidade de desenvolvimento 

tecnológico dos setores da economia para os quais haviam sido criadas e de observância às 

diretrizes e às necessidades das políticas públicas setoriais. Segundo Sérgio Guerra, o objetivo 

era instituir entes reguladores com competência técnica, segregado da Administração direta, 
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para exararem atos e normas que dependam eminentemente de conhecimentos técnicos e 

cientifico especializado, livre de qualquer influência externa.
97

 

Desse modo, tende a ser essencial que essas entidades autárquicas especiais 

busquem manter-se equidistante, quanto às suas funções, dos interesses do Executivo (Poder 

Concedente) e dos investidores privados, bem como dos usuários do sistema regulado para 

fazer jus ao seu caráter técnico. Por isso, pode-se inferir que ao exarar decisões finalísticas, as 

agências se pautam, em via de regra, essencialmente na chamada “discricionariedade técnica”, 

como parte da doutrina assim defende, ou discricionariedade administrativa pura, à luz das 

normas gerais e setoriais. 

Em apertada síntese, cumpre observar que o ato vinculado é todo aquele em 

que a norma prescreve com exatidão a conduta da Administração pública em face de situação 

fática sem possibilidade de emitir juízo de valor. Já, o ato discricionário é aquele ato, de certa 

forma, vinculado, porém a lei confere uma margem de escolha para definir a conduta mais 

adequada (discricionariedade administrativa) para alcançar o fim público, com base na 

conveniência e oportunidade (mérito administrativo). Por conseguinte, esse ato discricionário 

tende a consistir um ato político do Executivo.  

Por outro lado, em sede doutrinária, há divergências quanto à existência da 

chamada discricionariedade técnica, em que uma parte dos doutrinadores defende a 

possibilidade de realização de atos decisórios regulatórios que se fundamentariam, 

estritamente, em parâmetros técnicos e científicos diante do que está previsto nas normas 

reguladoras. Isso quer dizer que a agência reguladora teria de uma margem de liberdade 

diferente dos entes pertencentes à Administração Indireta, sem o critério da conveniência e 

oportunidade. À título ilustrativo de parte dessa corrente, a autora italiana Eva Daesdentado 

Daroca entende que técnicos são obrigados exercer seu próprio discernimento na eleição de 

critério técnico quando estiverem diante de casos bastante complexos e por isso, defende a 

existência discricionariedade instrumental jurídico-técnica, que se distingue da 

discricionariedade administrativa pura.
98

 

Ao revés, outra parte da doutrina, da qual nos perfilhamos, entende pela 

existência apenas da discricionariedade administrativa comum, e não de uma 

discricionariedade técnica, visto que se o administrado fosse obrigado a exarar decisões 

pautadas, estritamente, no parâmetro técnico previsto nas normas, editais e resoluções, não 
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haveria, de fato, um campo de discricionariedade ao administrador, sendo, por conseguinte, 

ato vinculado. Dessa maneira, Sergio Guerra, defendendo tal entendimento, assevera que: 

 
Não se identifica no ordenamento nenhum instituto jurídico aplicável à 

discricionariedade técnica como uma pseudo-espécie da discricionariedade 

administrativa. Dessa forma, conclui-se que a Agência Reguladora não goza da uma 

discricionariedade estritamente técnica na expedição de seus atos, e sim de uma 

discricionariedade administrativa pura. Esse entendimento se mantém ainda que se 

cogite que a entidade reguladora autônoma somente desempenha as suas funções 

com arrimo em conhecimentos técnicos (e não políticos) para decidir o caso 

concreto.
99

 

 

 

Nesse sentido, o referido autor bem explica o porquê disso: 

 
[...] para a integração de uma norma (seja por sua propositada abertura ou por 

conceitos jurídicos indeterminados) e diante de técnicas conhecidas e disponíveis, se 

a Agência Reguladora identificar vários meios igualmente racionais, razoáveis e 

proporcionais para a consecução do fim público, resta indisputável que deverá 

selecionar o que, no seu juízo, seja mais oportuno e conveniente para o subsistema 

regulado.
100

 

 

 

Seguindo essa linha de entendimento, Eros Roberto Grau também nega a 

existência da discricionariedade técnica expõe, com base nas lições de Antônio Francisco de 

Souza, que “a decisão do que seja decisão altamente técnica é subjetiva, visto que não se pode 

responder em termos satisfatórios onde começa e onde acaba o caráter altamente técnico”.
101

 

Nesse sentido, ao proferir um ato decisório, ainda que fundamentado 

essencialmente em critérios técnicos e científicos, é inevitável, em certos casos, que o 

colegiado da agência reguladora acabe realizando juízo de valor, no que seja mais 

conveniente e oportuno, à luz das normas regulatórias setoriais com previsões abertas à 

discricionariedade ou com conceitos jurídicos indeterminados. Isso possibilita as agências 

decidirem dentre mais de uma resposta técnica, desde que igualmente racionais, proporcionais 

e razoáveis no atendimento do fim público
102

. Por conseguinte, pode-se inferir que não seria 

plausível haver discricionariedade puramente técnica, insulada totalmente de um juízo do 

administrador, ou seja, de um viés político, com bem questiona Marçal Justen Filho: 

 
Reconhece-se que as decisões realizadas pelas agências reguladoras, mesmo que 

atinentes a setores técnicos científicos, envolvem escolhas de natureza política. Se 

assim se passa, cabe examinar a extensão da autonomia dessas entidades. Seria 

possível produzirem decisões incompatíveis com os projetos políticos consagrados 
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pelo executivo e pelo Congresso Nacional? Evidentemente, a resposta só pode ser 

negativa. (...). Será inválida a decisão que ocultar a existência de um juízo de 

conveniência sob o manto da técnica.
103

 

 

 

Cabendo o entendimento, portanto, que as decisões finalísticas das agências 

reguladoras, ainda que fundamentadas, essencialmente, na tecnicidade e regras científicas 

específicas, como devem ser, albergam, inevitavelmente, juízo de conveniência e 

oportunidade, mas sem permitir que tais atos deixem de observar, de modo equidistante, a 

pluralidade de interesses envolvidos nos setores regulados. Tais decisões seriam, em regra, 

irretratáveis, devido à autonomia decisória regulatória, salvo se aquelas estivessem 

contaminadas de influências político-partidárias ou de interesses privados ocultos o que 

poderia implicar abusos de suas competências legais ou até desarmonia com as políticas 

públicas do Governo central para setor regulado, ou seja, um risco a credibilidade regulatória.  

Como forma de restringir quaisquer tentativas de vilipendiar o funcionamento 

harmônico do sistema regulatório, conforme veremos adiante, tende a ser necessário 

estabelecer limites para a amplitude da autonomia dos entes reguladores, ao proferir suas 

decisões, permitindo a incidências da supervisão do Executivo, no sentido de rever tais 

decisões, a princípio, viciadas, mas sem descaracterizar a função regulatória autônoma das 

entidades reguladoras. 

Além disso, os atos decisórios dos entes reguladores consistem “hipótese típica 

de ato administrativo e por isso, devem observar os mesmos requisitos para sua expedição’’, 

conforme aponta Sérgio Guerra
104

. De fato, em virtude disso, as decisões proferidas por tais 

entidades, emanadas, em regra, de um colegiado (Diretoria ou Conselho - Diretor)
105

 devem 

respeitar o princípio da legalidade administrativa no sentido de que na Administrativa Pública 

apenas é permitido fazer aquilo que a lei autoriza
106

. Por isso, as agências reguladoras devem 

exarar decisões nos limites de suas competências impostas por suas respectivas leis 

instituidoras.  

Nesse diapasão, Marcelo Freitas, assim, também depreende: 

 
Partindo do pressuposto de que a atividade regulatória demanda conhecimentos 

técnicos específicos e, com isso, um grau maior de autonomia decisória para se 

garantir que os parâmetros técnicos sejam observados com primazia, ao mesmo 

tempo que autoriza, conferir, excepcionalmente, autonomia decisória efetiva às 

agências reguladoras face à Administração direta, não permitindo via de regra, a 
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revisão, de suas decisões em sua área fim através de recursos hierárquicos, exige 

também a limitação desse poder estritamente ao âmbito de suas competências 

finalísticas expressamente definidas em lei, exatamente com o objetivo de que estes 

sejam exercidas de forma adequada e efetiva
107

. 

 

 

Sem dúvida, a margem de liberdade quanto à competência material das 

agências reguladoras, ao proferir atos decisórios, está traçada na lei, conforme proclama 

Sergio Guerra, in verbis: 

 
É certo que a função discricionária administrativa – em que, por óbvio, se insere a 

detida pelas Agências Reguladoras – devem sempre se pautar nos limites da norma 

jurídica; vale dizer, tal margem de liberdade de atuação estará delineada na lei, haja 

vista que, logicamente, não se trata de arbitrariedade, esta se traduzindo em agressão 

à ordem jurídica.
108

 

 

 

Desde que atendidos, portanto, tais pressupostos, qual seja, versar sobre 

matéria eminentemente técnica (atividade-fim) e respeitar estritamente as suas competências 

materiais definidas em lei, entendemos também que a autonomia decisória das agências 

reguladoras deve apresentar caráter terminativo, caso contrário colocaria em risco toda a 

credibilidade e segurança jurídica depositada na estrutura do sistema regulatório 

descentralizado. Todavia, a referida autonomia deve atentar a certos limites que se 

ultrapassados, ensejaria a revisão das decisões proferidas pelo controle do Poder Executivo 

Central, conforme debruçaremos a seguir. 

 

2.3.2 Controle do Executivo sobre atos referentes às atividades meio. 

 

Vale, sem dúvida, observar que as decisões, quando não relacionados 

diretamente às competências finalísticas da entidade reguladora no setor específico que atua, 

dizem respeito a triviais atividades de gestão e, por conseguinte, estão sujeitas 

inevitavelmente ao controle do Executivo. Seria totalmente incoerente e no mínimo arriscado 

atribuir o mesmo grau de autonomia que, em regra, se costuma atribuir às decisões de cunho 

técnico- científico para  as atividades meio das entidades reguladoras. 

A incoerência e o risco estariam no fato de que uma entidade pertencente a 

Administração Pública indireta, se dotada de autonomia para decisões administrativas 

ordinárias, estaria, por consequência alheia ao próprio conjunto da Administração Pública e, 
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por conseguinte, de seus princípios gerais que são seus alicerces fundamentais. Ademais, 

torna-se necessário a possibilidade de revisão pelo Executivo Central, tanto de ofício quanto 

por provocação, dos atos de gestão para não permitir que seus administradores na atuação de 

forma ilícita, contrárias aos valores éticos e morais, o que seria nocivo para a própria agência 

e para todos os interessados. 

Nesse sentido, acompanhamos esse entendimento tendo em vista que a 

atividade funcional da Administração Pública Federal está obrigatoriamente condicionada à 

observância dos princípios da legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e 

publicidade, consagrados no caput do art. 37 da CRFB. Assim, não se podem admitir decisões 

de natureza administrativa das agências reguladoras isoladas das determinações legais, do 

interesse públicos, dos padrões morais e éticos e da eficiência administrativa. 

Mais profundamente, além desses princípios constitucionais básicos 

consagrados, expressamente na Carta Magna de 1988, tem-se também como um dos 

específicos postulados norteadores da Administração indireta, o princípio do controle. Este 

preceitua que toda entidade da Administração indireta é submetida ao controle por parte da 

Administração direta do ente político que a criou e que está vinculada a este, segundo lição de 

José dos Santos Carvalho Filho.
109

 Essa relação é de vinculação, como já foi exposto, e não de 

subordinação hierárquica, o instrumento de controle é denominado de supervisão ministerial, 

na esfera federal e está disciplinada pelo Decreto Lei nº 200/67.
 
 

Para o referido autor, esse controle ministerial se distribui dentre vários 

aspectos, como por exemplo, no controle administrativo que consiste na permissão de 

fiscalização dos agentes e das rotinas administrativa da entidade. Embora consideremos que 

as agências reguladoras devam ter autonomia efetiva no tocante às suas decisões referentes à 

atividade fim, quando se trata de atos decisórios relacionados à atividade meio, a regra é 

possibilidade de revisão destes, por meio da supervisão ministerial, desempenhada pelos 

Ministros que estão vinculados ou indiretamente pelo chefe do Executivo
110

.  

Sem dúvida, essa possibilidade de revisão se faz necessária com o escopo de 

evitar o ente regulador federal desempenhe sua atividade funcional ordinária em flagrante 

violação a lei federal e, por conseguinte, ao interesse público, com supedâneo no art. 25, I e 

art. 26, III do Decreto Lei 200/67, que destacamos, especificamente, a seguir: 

Art. 25. A supervisão ministerial tem por principal objetivo, na área de competência 

do Ministro de Estado: 
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I - Assegurar a observância da legislação federal. 

Art. 26. No que se refere à Administração Indireta, a supervisão ministerial visará a 

assegurar, essencialmente: 

III - A eficiência administrativa. 

Gabriel de Mello Galvão compartilha tal entendimento o qual apresentamos, in 

verbis: 

A ausência de subordinação hierárquica deve ser entendida de forma restritiva em 

face da possibilidade da supervisão ministerial que incide sobre a legalidade dos atos 

das agências, tendo em vista a caracterização legal dessas entidades como 

autarquias.
111

 

 

 

Segundo Marcos Juruena Villela, no tocante ao ato da agência reguladora que 

contrarie a ordem jurídica, é cabível revisão por parte do Executivo Central, desde que 

provocado a se manifestar por recurso hierárquico impróprio, porque ao chefe do Executivo, 

com apoio de seus ministérios, é atribuída a competência constitucional de direção superior da 

Administração federal. Todavia, ressalta o autor que essa revisão é limitada, não pode intervir 

no sentido de rever o mérito administrativo.
112

 

Ademais, esse controle desempenhado pelo Executivo Central sobre atividades 

administrativas ordinárias das agências reguladoras, assim como dos demais entes 

descentralizados, decorrem também da inteligência do art. 53 da Lei n.9.784/99 e da Súmula 

n.º 473 do STF que preceituam o dever de a Administração Pública rever seus próprios atos, 

podendo anulá-los, quando estiverem inquinados de vício de legalidade ou revogá-los, por 

motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.  

Marcelo de Siqueira Freitas defende também a revisão das atividades meio das 

agências reguladoras: 

 
[...] não há como negar que os atos das agências reguladoras referentes às suas 

atividades de administração ordinária (atividade meio) estão sujeitos ao controle 

interno do Poder Executivo, como forma de se garantir a observância dos princípios 

da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da 

Administração [...]
113
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Todavia, o referido autor entende que neste caso específico, ou seja, em 

matéria de gestão administrativa, as agências reguladoras estão subordinadas a manifestação 

do poder hierárquico dos Ministérios. Discordamos neste ponto, uma vez que, conforme já 

defendido e entendimento uníssono na doutrina administrativista, a relação entre a 

Administração direta e as entidades descentralizadas consiste na vinculação administrativa e 

não na subordinação hierárquica. 

Por mais que as agências reguladoras sejam dotadas de um regime autárquico 

que lhes atribui autonomia, os diretos dos administrados e os princípios constitucionais da 

Administração não podem ser vilipendiados. Nesse sentido, Sérgio Guerra, com arrimo nas 

ideias de José Terras Junior, muito bem afirma que o Ministro de Estado a cuja pasta esteja 

vinculado deve adotar um papel de fiscal da legalidade ou da moralidade, quando exercer a 

supervisão sobre o entes descentralizado.
114

 

 

2.3.3 Limitação da autonomia decisória: as hipóteses de cabimento do controle 

do Executivo sobre decisões técnicas exaradas pelas agências reguladoras 

 

Conforme já explicitamos no presente trabalho, não há um entendimento 

uníssono na doutrina quanto à possibilidade de revisão dos atos decisórios, ou seja, referentes 

às suas atividades fim, exarados pelas agências reguladoras. Entendemos pela incidência do 

poder revisional do Executivo Central, por meio da supervisão ministerial sobre os atos 

decisórios finais exarados por tais entidades autárquicas especiais de forma temperada, 

notadamente quando provocado pela parte afetada por tal decisão, a fim de determinar à 

extensão da autonomia decisória. 

Quanto aos atos de gestão (atos- meio) das agências reguladoras, sustentamos 

que a regra é a revisão ministerial quanto estiverem maculados pela ilicitude. No que toca aos 

seus atos finalísticos, até o presente momento, sustentamos o entendimento de que não se 

admite a revisão de decisões das agências reguladoras proferidas em última instância 

administrativa, quando tratarem exclusivamente de suas competências técnicas e específicas, 

previstas, estritamente, nas suas respectivas leis de criação. Assim, neste caso, a autonomia 

decisória regulatória tende ser a regra, ou seja, deve ser terminativa a prima facie.  
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Todavia, nos posicionaremos, nesta etapa do presente trabalho, a favor do 

entendimento doutrinário de ser cabível a supervisão pela Administração Pública direta, no 

sentido de rever tais atos decisórios, referentes às atividades-fim, proferidos pelos órgãos 

colegiados superiores dos entes reguladores em apenas determinadas situações, limitando, por 

conseguinte, a autonomia das decisões regulatórias. Porém, cabe destacar que essa questão, no 

que toca ao limite do controle do Executivo, é controvertida em sede doutrinária. 

De fato, conforme sustentaremos a seguir, a discricionariedade de decisões 

finais em sede de regulação deve ser submetida aos seguintes limites, sob pena de ser 

deflagrar o devido e necessário controle: à observância das políticas públicas estabelecidas 

para o setor regulado pelo Poder Executivo, bem como das competências materiais 

estabelecidas pela lei que as criaram ou por regulamentos.
115

 Dessa maneira, transgredidas 

estas balizas, aplicar-se-ia de forma salutar a revisão ministerial, a fim de determinar qualquer 

abuso camuflado sob a autonomia decisória. 

Isto posto, um dos limites à autonomia decisória dos entes reguladores que, se 

violado, ensejaria o cabimento da revisão ministerial ou do chefe do Executivo, consiste no 

respeito às suas próprias competências materiais definidas em lei. Isso ocorre porque, além de 

ser totalmente inadequado e pouco efetivo, a transgressão de suas competências legais 

configura flagrante violação ao princípio da Legalidade, um dos cânones da administração 

pública sedimentado em nossa Lex Major.
 
 

Cumpre destacar, outrossim, que a obediência estrita por parte dessas entidades 

descentralizadas aos seus objetivos fixados nas suas leis criadoras é garantida pela supervisão 

ministerial, conforme art. 26, I, do Decreto Lei 200/67, havendo a incidência de controle de 

forma repreender qualquer flagrante violação às normas legais. 

Outro limite a que deveriam se submeter os atos decisórios exarados pelas 

agências reguladoras é quanto à observância das orientações e às políticas públicas no tocante 

a seus respectivos setores, traçadas pelos Ministros de Estados e, por conseguinte, do chefe do 

Executivo, bem como pelo Poder Legislativo. De fato, ainda que gozem de um regime 

especial, justificado pelo seu múnus público apoiada na tecnicidade para decidir o caso 

concreto, à luz das normas gerais e setoriais que dirigem seu campo de atuação, as agências 

não desfrutam de liberdade absoluta, cabendo-as a implantação técnica destas políticas.  
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Afirma-se isto, porque, primeiramente, se os entes reguladores estampassem, 

em decisões de sede regulatória, temas relacionados exclusivamente às políticas públicas, 

estabelecidas pelas autoridades superiores às quais estejam vinculados, ocorreria, sem dúvida, 

claro vilipêndio a competência do Executivo e do Legislativo na formulação das políticas 

públicas. Segundo Sérgio Guerra, configuraria flagrante ilegalidade e usurpação de 

competência do Poder Legislativo e do Poder Executivo, ai estando incluída a esfera 

ministerial, conforme preceitua o art. 76 da CRFB.
116

  

Nessa mesma linha de entendimento, bem assevera Marcelo Siqueira Freitas: 

 
[...] podem ser anuladas as suas decisões de mérito quando a entidade for 

incompetente para adotá-las, observada a repartição de competência entre os 

diversos órgãos e entidades federais definidas em leis e regulamentos. Não fosse 

assim, estaria admitido que esses entes pudessem se auto-administrar de forma 

alheias aos princípios gerais da Administração, e mais, ainda, pudessem avocar para 

si a decisão administrativa final sobre temas que não são de sua competência, 

usurpando competência de outros órgãos ou entidades da Administração Federal 

direta ou indireta, inclusive do próprio Presidente da República ou dos Ministros de 

Estados [...]
117

 

 

 

Dessa maneira, as agências reguladoras não podem ficar alheias, diante de tal 

usurpação, ao controle da Administração direta. Nunca é demais destacar que está 

consagrado, em nossa Carta Magna de 1988, o exercício da orientação administrativa central 

de competência do chefe do Executivo, com apoio dos seus Ministros de Estado. Por 

conseguinte, considerando o sistema constitucional de organização administrativa pública 

brasileira, a decisão final proferida por agências reguladoras não poderia estar totalmente 

insuladas de revisão do Executivo Central. 

Além disso, não pode admitir, de fato, que decisão lavrada pelo órgão máximo 

de entidade autárquica especial contrarie as orientações e diretrizes governamentais, sob pena 

de acarretar em prejuízos no desenvolvimento de estratégias dos governantes para os 

subsistemas regulados e, por conseguinte, para o interesse da coletividade. Assim, a existência 

de políticas públicas contraditórias, desalinhadas acabaria por minar a própria credibilidade e 

estabilidade, ou seja, aquilo que os defensores da autonomia decisória plena tendem 

fortemente a defender. 
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Vale realçar que o próprio Decreto-lei o n. 200/67, ao regular o controle 

administrativo sobre as entidades descentralizadas, prevê claramente, no seu art. 26, II, a 

supervisão ministerial com o fim de salvaguardar a harmonia da Administração indireta com a 

política e a programação setoriais do Governo. 

Nesse sentido, destaca-se o apontamento feito por Sérgio Varella Bruna no 

sentido de constatar o surgimento de “problemas de coordenação das ações das diversas agências, 

que podem expedir normas contraditórias para a disciplina das diferentes etapas de uma mesma 

atividade econômica.”
118

 

Sob esse prisma, Aragão assevera que a autonomia das agências reguladoras é, 

como um todo, limitada, no que tange às políticas pública, em virtude da necessidade de tais 

entidades estarem enquadradas nos planos e diretrizes públicas gerais.
119

  

Mais profundamente, Marcelo Siqueira de Freitas também proclama a 

necessidade de as agências reguladoras estarem enquadradas nas orientações e políticas 

públicas, sob pena de caber revisão de seus atos decisórios pelos seus respectivos órgãos 

superiores em caso de desarmonia: 

 
[...] a formulação de políticas públicas dos diversos setores regulados permanece, 

via de regra, na alçada dos respectivos Ministérios e a sua violação pelas agências, 

da mesma forma, atrai a incidência da revisão ministerial como instrumento de 

realinhamento de suas decisões às políticas publicas estabelecidas para esse setor.
120

 

 

 

Inclusive, Alexandre dos Santos Aragão, admite que a autonomia das agências 

reguladoras se encontra limitada quanto à observância das políticas públicas, constando que 

“uma característica homogênea dos controles das agências reguladoras pela Administração 

central, prevista nas suas respectivas leis instituidoras, é a submissão à política pública traçada 

pela Administração Central ”
121

 

Por outro lado, em posição quase isolada, Paulo Todescan assevera, sob o 

espectro da legitimidade dos agências reguladores perante o princípio da separação de 

poderes, que tais entes, ao exercerem suas funções executivas, podem formular políticas 
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públicas que possam contrariar interesses políticos do Presidente da República que foi eleito 

democraticamente.
122

 

Pelo exposto, portanto, perfilhamos o mesmo entendimento doutrinário que 

sustenta a necessidade de revisão ministerial, quando provocada pela parte lesada, das 

decisões regulatórias finalísticas exaradas pelos órgãos de direção das agências reguladoras, 

estritamente, no caso de estas deliberarem ou violarem as políticas públicas formuladas pelo 

Poder Executivo e pelo Poder Legislativo ou quando vilipendiarem suas competências legais 

finalísticas, com o escopo de salvaguardar a competência constitucional de direção 

administrativa superior e de supervisão pertencente ao Poder Executivo central, bem como de 

decidir sobre planos e diretrizes públicas globais a serem traçadas, visando impedir que 

atividades regulatórias setoriais implantadas pelas agências se desalinhem em relação àquelas. 

 

2.4 Da admissão do recurso hierárquico impróprio perante decisões da agência 

reguladora  

 

Debruçaremos, neste capítulo específico, sobre a possibilidade ou não de 

admissão de recurso hierárquico impróprio para permitir o reexame de decisões exaradas 

pelas agências reguladoras, posteriormente, pelo Poder Executivo Central.  

Entendemos pelo seu cabimento, todavia, de forma excepcional, devendo ser 

utilizado como instrumento da supervisão ministerial para controlar os abusos e excessos por 

parte das agências reguladoras na realização de seus atos decisórios finalísticos. Mais 

precisamente, seria admissível a interposição do referido recurso pela parte afetada pela 

decisão regulatória nos casos de flagrante violação das suas competências delineadas nas suas 

leis de criação ou das políticas públicas elaboradas para o setor regulado que, conforme 

tratamos no capítulo anterior, seriam estes limites impostos à amplitude da autonomia 

decisória regulatória, que apresenta certa discricionariedade administrativa.  

Por conseguinte, tais limites, em certa medida, contribuiriam para impedir a 

criação de verdadeiras “ilhas’’ de poder, preservando, assim, a competência constitucional de 

orientação administrativa superior, bem como evitaria que tais entidades reguladoras fiquem 

insuladas e desalinhadas dos planos e diretrizes do Executivo Central. Todavia, como já  

apresentado, não há na doutrina um entendimento pacífico quanto o cabimento de revisão dos 

atos decisórios das agências reguladoras por meio do controle ministerial, bem como de 

imposição de limites a referida autonomia. A discussão se torna ainda mais calorosa quando 
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se trata do uso de recurso hierárquico impróprio como mecanismo do exercício desse controle 

administrativo, conforme veremos a seguir. 

Cabe, à propósito, incutir a definição doutrinária de recurso hierárquico 

impróprio. Primeiramente, é assente que recursos hierárquicos são aqueles recursos 

administrativos interpostos dentro da mesma pessoa jurídica, decorrente do poder 

hierárquico.
123

 O recurso hierárquico impróprio é aquele que é dirigido à autoridade de outro 

órgão não integrado na mesma estrutura hierárquica daquele que proferiu o ato, representando 

uma modalidade recursal excepcional só tolerada quando estiver previsto em lei.
 124

 Isso 

ocorre, porque seu uso se dá no bojo de uma relação administrativa de vinculação, ou seja, 

decorre do poder de supervisão ministerial, sem existir estrutura hierárquica. 

Tal entendimento pela admissão do recurso hierárquico impróprio, desde que 

restrita, apresenta arrimo em Sergio Guerra que sustenta o seu cabimento no hodierno modelo 

regulatório brasileiro com supedâneo no Decreto Lei nº 200/67. A referida espécie normativa, 

ao dispor sobre a organização administrativa federal, disciplina o modo de supervisão 

ministerial sobre as entidades da Administração indireta .
125

 

Ademais, o referido autor se escora em argumentos, por aqui já apresentados, 

ao defender a revisão ministerial dos atos decisórios regulatórios, ou seja, considerando 

inviável a autonomia decisória plena, tendo em vista a possibilidade de existir de abusos ou 

excessos de poder praticados pelos entes reguladores, sobretudo, quanto à forma de atuação 

em flagrante desrespeito às políticas públicas do governo.
126

 Tais abusos poderiam ser 

evitados por meio de recursos dirigidos ao Ministro a qual a agência se vincula ou, inclusive, 

ao Presidente da República, visto que a orientação administrativa superior consiste em 

competência privativa deste, com suporte daquele, conforme está estampado em nossa Magna 

Carta.
127

 

Reforçando seu entendimento, Sergio Guerra bem argumenta que: 

 
A decisão exarada pela agência reguladora, na qualidade de autarquia estando ela 

apenas vinculada ao Ministério (ou Secretárias no casos dos Estados e dos 

Municípios) não pode ficar infensa à apreciação superior. Isso porque a provocação 

de instâncias executivas superiores não é apenas um direito dos administrados, mas 

também imperativa se pretenda observar o esgotamento das instância administrativa 

antes de sujeitar a questão ao controle judicial.
128

 

                                                           
123

 MELLO, op. cit., p. 139. 
124

 DI PIETRO, op. cit., p. 782.  
125

 GUERRA, op. cit., p. 255. 
126

 GUERRA, Sérgio. Agências Reguladoras e a Supervisão Ministerial. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de. 

(Coord.). O Poder Normativo das Agências Reguladoras. 2 ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense, 2011, passim. 
127

 WALD, Arnoldo, apud. GUERRA, ibid. 
128

 GUERRA, ibid.  



54 
 

 

 

Na mesma sintonia, o Ex- Ministro da Justiça Nelson Jobim, no despacho 

266/1995, defendeu o cabimento de recurso hierárquico impróprio referente às decisões do 

CADE, autarquia com autonomia comparável a das agências reguladoras, com base no 

esgotamento de todas as instâncias administrativas, explicando que: 

 
A provocação de instâncias executivas superiores não é apenas direito das partes, 

mas torna-se também, imprescindível quando o interessado julgar conveniente e 

necessário que a apreciação judiciária suceda ao esgotamento das instâncias 

administrativas. Não sendo exauridas estas instâncias, as razões que se apreciarão no 

Judiciário não serão as da administração pública como um todo, mas somente parte 

dela.
129

 

 

 

O Ex- Ministro da Justiça expõe o efeito desse cerceamento, que seria: 

 
Não sendo exauridas estas instâncias, as razões que apreciarão no Judiciário não 

serão as da administração pública com um todo, mas somente parte dela. Esta 

hipótese prejudica tanto a administração, tendo em vista a relevância da matéria, 

como aquele que presume que o seu direito não foi avaliado pela integralidade da 

administração. Isto significa que o ato administrativo será avaliado pelo órgão 

judiciário competente conforme a instância de apreciação administrativa
130

.  

 

 

De fato, a possibilidade de revisão das decisões proferidas pelas agências 

reguladoras, por intermédio de seus órgãos colegiados, quanto à resolução de conflitos nos 

seus respectivos subsistemas regulados, deve ser entendida de modo excepcional. Nesse 

sentido, não caberia a interposição de recurso hierárquico impróprio em face de decisões das 

agências reguladoras em última instância administrativa, “quando exercem as funções 

executivas, normativas ou judicantes dentro dos limites de sua competência técnica 

regulatórias, inclusive notadamente as discricionárias’’
131

 e quando observam as 

programações e políticas governamentais traçadas para o setor. 

Todavia, o cabimento de recurso hierárquico impróprio tende a ser possível em 

face de decisões exaradas pelas agências reguladoras, segundo Sérgio Guerra, quando 

“deliberarem acerca de temas exclusivamente relacionados a políticas públicas do setor 

regulado”
132

 e “atuarem em flagrante contraste às normas legais’’
133

. De fato, a entidade 
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autárquica especial está invadindo a seara de competência do Ministro a que está vinculada, 

ao proferir decisões finalísticas com escolhas políticas camufladas por aspectos técnicos. 

 Tais casos se configurariam como usurpação de competência legal, como 

vimos, devendo o Ministro receber essa modalidade excepcional de recurso para se 

manifestar, quando provocado pela parte lesada, pois aquele tem o poder-dever de executar a 

supervisão ministerial, a fim de evitar prejuízo na plenitude dos objetivos públicos e dos 

direitos dos administrados. 

Ao revés, existe posicionamento doutrinário que se opõe a possibilidade de 

revisão ou alteração das decisões proferidas pelas agências reguladoras, sobretudo, por 

intermédio de recurso hierárquico impróprio. Por exemplo, Maria Sylvia Di Pietro faz parte 

dessa corrente, ao defender o regime especial das agências reguladoras, sendo inconcebível a 

reexame de seus atos
134

. Victor Bagnoli, também, mostra-se contrário a admissibilidade dessa 

modalidade de controle, pois acredita que isso acabaria por interferir “decisivamente na 

autonomia e na independência das agências reguladoras”.
135

 

A preocupação dos que posicionam contrários a admissão do recurso 

hierárquico impróprio consiste na perda da credibilidade regulatória e segurança jurídica o 

que afastaria investidores, sobretudo, estrangeiros, tendo em vista que decisões regulatórias 

fundamentadas, em regra, em parâmetros técnicos poderiam ser revistas pelo Executivo 

Central, composto por agentes políticos movidos, muitas vezes, por tensões políticas do 

momento. Nesse sentido, Marcos Juruena Villela Souto, que adota a possibilidade de revisão 

com fim de anular ato ilegal, mas nunca de reexaminar o mérito administrativo, expõe: 

 
Não deve caber do controle administrativo pela via do recurso hierárquico 

impróprio, admitindo-se que a decisão da agência reguladora possa ser revista ou 

modificada por um agente político (com um Ministro ou Secretário de Estado, por 

exemplo). Isso retiraria toda a independência da entidade e a segurança dos 

investidores, que ficariam, assim, sujeitos a critérios políticos (e, porque não dizer 

demagógico) de julgamento.
136

 

 

 

Concordando com tal posicionamento, Barroso afirma que: 

 
Assim, não será possível o controle administrativo pela via do recurso hierárquico 

impróprio, sendo em princípio inadmissível que as decisões tomadas pelas agências 

possam ser revistas ou modificadas por algum agente político (Ministro ou Secretario 
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de Estado). O controle do Executivo sobre as agências reguladoras limita-se, como 

regra, à escolha de seus dirigentes, sob pena de se ofender a autonomia que lhes é 

assegurada pelas leis instituidoras. A subordinação seria incompatível com a 

implementação eficiente da regulação da atividade da regulação [...]
137

 

 

 

Dessa maneira, essa corrente doutrinária considera a revisão de decisão 

proferida pela agência, por meio da interposição do recurso hierárquico ao Executivo Central, 

como incompatível com a lógica o modelo das agências reguladoras adotado no Brasil, 

pautado na prevalência da tecnicidade sobre as paixões políticas do momento. Nesse sentido, 

Rafael Carvalho Rezende de Oliveira considera como prejudicial tal reexame à “autonomia 

das agências reguladoras e a pretendida despolitização de setores marcadamente técnicos que 

necessitam de maior segurança jurídica.’’
138

 

Alexandre Aragão, que em certo ponto considera como limitada autonomia dos 

entes reguladores, no que toca às políticas públicas, pois todos entes descentralizados devem 

estar inserido no conjunto da Administração, ou seja, deve seguir as orientações e planos 

públicos globais, proclama que: 

 
A admissão de recursos hierárquicos impróprios deitaria por terra todo o arcabouço 

institucional traçado pelo ordenamento jurídico das agências reguladoras, tornando 

inócua, por exemplo, a vedação de exoneração ad nutum dos seus dirigentes. O 

espírito da disciplina destas entidades, que é justamente o de afasta-las das injunções 

políticas-eleitorais fugazes e casuísticas, restaria totalmente corrompido se o 

Ministério ou o Presidente da República pudesse a qualquer momento impor, caso a 

caso, a sua vontade.
139

 

 

 

Além disso, outra critica que se faz a adoção do recurso hierárquico impróprio 

na relação de vinculação entre as entidades reguladoras e os seus respectivos Ministérios é 

quanto à necessidade de sua previsão expressa na lei, conforme está sedimento na doutrina. 

De fato, as leis que vêm criando e disciplinando as agências reguladoras não estabelecem 

expressamente, nos seus textos normativos, o cabimento desse recurso. 

Todavia, não consideramos salutar, para o bom desempenho da orientação 

superior e, por conseguinte, para o coerente funcionamento da Administração Pública, a 

radicalização desse argumento, no sentido de obstruir, em toda e qualquer situação, a 

admissibilidade de recurso hierárquico sem a literal previsão legal. Seria, de certo modo, 
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temerário que diante de flagrante desalinhamento entre a atuação regulatória de uma agência e 

as diretrizes públicas do governo ou extrapolação das suas precípuas finalidades legais, tendo 

em vista que os seus atos não são integralmente técnicos, o Executivo Central nada puder 

fazer, inexistindo qualquer mecanismo contra uma decisão regulatória inquinada de vício que 

possa lesionar direitos dos administrados. A Administração Pública, sem dúvida, tem a 

obrigação de rever seus próprios atos, por vícios que não permitam a atingir a plenitude de 

seus objetivos.
140

 

Nesse sentido, acompanhamos o Ex- Ministro da Justiça Nelson Jobim, ao 

proclamar que “o administrador público não pode, na evidência de direitos, ou na relevância 

da matéria, eximir-se de avaliar atos administrativos apenas pelo silêncio da lei”
141

. Depois, 

muito bem conclui que a admissão de recurso hierárquico, ainda que sob a relação de 

vinculação marcada por regime de autonomia especial, apresenta também como fundamento o 

direito à ampla defesa e ao contraditório, cânones consagrados na CRFB (na Lex Major art. 

5º, LV) e inescusável dever de apreciar determinadas questões ainda que lacunosa a legislação 

pertinente.
142

  

Pode-se dizer, assim, que o cabimento dessa modalidade de recurso 

excepcional tem forte amparo também no direito subjetivo constitucional da ampla defesa e 

do contraditório, diante da impossibilidade de haver decisão administrativa única e 

irrecorrível que possam permitir o vilipêndio ao direito dos administrados e cumprimento das 

finalidades públicas. 

Por fim, vale destacar que, considerando a admissibilidade do recurso 

hierárquico impróprio como forma de deflagrar o controle administrativo nos casos 

excepcionais, há a critica quanto à forma de interposição desse recurso. Essa questão não 

pode servir de óbice ao cabimento desse recurso, pois ainda que fique evidenciado vício 

quanto ao aspecto processual, este tende a ser perfeitamente sanável em virtude dos princípios 

regentes do processo administrativo previstos na Lei e nº 9.784/99, inclusive de natureza 

constitucional, como do da ampla defesa e do contraditório, do devido processual legal, do 

informalismo, da economia processual, da razoabilidade, do interesse público e eficiência e 

entre outros
143

. Assim, sob o fundamento do ordenamento constitucional e legal, o processo 
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administrativo não pode exigir rigorismo formal no sentido de tolher a proteção dos direitos 

dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da Administração. 

Pelo exposto até aqui, posicionamos-nos favoráveis à parte minoritária da 

doutrina que sustenta ser possível a revisão das decisões proferidas, em sede regulatória, por 

meio da supervisão ministerial, deflagrada por recurso hierárquico impróprio interposto pelo 

administrado lesado, porém de maneira temperada. Como vimos, o Executivo Central possui 

competência constitucional, além do poder-dever de sanar atos decisórios regulatórios, 

abusivos ou ilícitos, utilizando esse mecanismo, como maneira, em certa medida, mais rápida 

e eficaz diante do que se tem disponível atualmente, para salvaguardar o funcionamento 

alinhado e coeso da organização administrativa brasileira. 

Tende a ser inegável, portanto, a existência de significativo grau de sujeição 

das agências reguladoras perante o Poder Executivo Central no que toca às políticas públicas 

e à competência constitucional de orientação administrativa superior. Entretanto, essa revisão 

ministerial não pode se dar de maneira pujante, passando por cima da cogente autonomia das 

entidades autárquicas especiais, ou seja, o controle deve ser entendida como exceção, devendo 

atuar dentro de determinados limites. 

Isto posto, a intenção era buscar tais balizas para chegar a uma saída mais 

equânime para tal problemática, de forma a compatibilizar o modelo estrangeiro regulatório, 

estruturado pelo legislador infraconstitucional, com o regime constitucional de organização 

administrativa brasileira no qual aquele está inserido, a fim de assegurar um funcionamento 

mais harmônico, mais salutar e efetivo para os administrados. 

 

 3  EXPOSIÇÃO DE ENTENDIMENTOS PRETORIANOS NO QUE TOCA AO 

CONTROLE DO EXECUTIVO E À AUTONOMIA DECISÓRIAS DAS 

AGÊNCIAS REGULADORAS 

 

Não há também, em sede jurisprudência, um entendimento uníssono quanto à 

possibilidade de controle administrativo sobre as agências reguladoras pelo Executivo Central 

que permita revisar decisões regulatórias, considerando o regime especial, sobretudo, a 

autonomia decisória. Passemos, a partir desta etapa, analisar alguns julgados que já se 

posicionaram quanto sobre o referido tema. 

Primeiramente, cabe destacar decisão, em sede de julgamento de mandado de 

segurança nº 1814-8/DF, já em 27 de dezembro de 1992, da 1ª Seção do STJ que admitiu, por 
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maioria, o cabimento de recurso hierárquico impróprio ao Ministro da Justiça em face de 

decisão do CADE, em que o Ministro Demócrito, ao proferir seu voto, afirma que: 

 
Os recursos administrativos são um corolário o Estado Democrático de Direito e 

uma prerrogativa de todo administrado ou servidor atingido por qualquer ato 

administrativo. Inconcebível é a decisão administrativa única e irrecorrível, porque 

isto contraria a índole democrática de todo julgamento que possa ferir direitos 

individuais e afronta o princípio constitucional da ampla defesa que pressupõe mais 

de um grau de jurisdição.
144

 

 

 

De fato, ficou entendido já em 1992 que o recurso hierárquico impróprio era 

cabível perante atos decisório da CADE, ente descentralizado que também goza de 

prerrogativas, resultando em uma autonomia similar a das agências reguladoras. Há, 

outrossim, julgado do STJ, MS nº 6737-3/DF, que se posicionou, sem maiores 

aprofundamentos, favorável ao exercício da supervisão ministerial dos Ministros de Estados 

em face de entes descentralizados a eles vinculados, inclusive, por meio da possibilidade de 

interposição de recurso administrativo em face destes. Vale destacar parte da ementa do 

referido julgado, conforme disposto abaixo: 

 
Todo e qualquer órgão da Administração Federal, direta ou indireta, está sujeito à 

supervisão do Ministro de Estado Competente, cabendo – lhe conhecer de recursos 

providos de órgãos subordinados ou de entidades vinculadas ao seu Ministério, com 

base na hierarquia ou na supervisão ministerial. 
145

 

 

 

Ademais, o STF já se pronunciou a respeito da matéria, no RMS nº 20076/DF, 

sobretudo, no que toca a autonomia decisória efetiva de entidades da Administração indireta, 

ou seja, entendeu pela impossibilidade de revisão ministerial de decisões referente à atividade 

fim, quando proferidas por seus órgãos colegiados superiores de maneira legítima e de acordo 

com os limites de suas competências finalísticas delineadas pela lei. Vejamos: 

 

AUTARQUIAS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL: SUPERVISAO 

MINISTERIAL (DL 968/69). ENQUANTO SE MANTENHA A AUTARQUIA 

PROFISSIONAL NO EXERCÍCIO REGULAR DE SUAS ATIVIDADES 

FINALISTICAS, CARECE O MINISTRO DO TRABALHO DE COMPETÊNCIA 

TUTELAR, SEJA PARA DECIDIR, EM GRAU DE RECURSO HIERARQUICO, 
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POSTO QUE IMPROPRIO, SOBRE AS DECISÕES CONCRETAS DA 

ENTIDADE CORPORATIVA, SEJA PARA DAR-LHE INSTRUÇÕES 

NORMATIVAS SOBRE COMO RESOLVER DETERMINADA QUESTÃO 

JURÍDICA DE SUA ALÇADA.
146

 

 

 

Ademais, cumpre mencionar que o referido órgão cúpula do Poder Judiciário 

brasileiro já se manifestou, no julgamento de medida cautelar na ADIN 1668, pela submissão 

das agências reguladoras ao controle desempenhado pelo Executivo, ainda que sejam dotadas 

de um regime de prerrogativas especiais, não podendo ser configuradas como entidades 

independentes da Administração Pública. Dispomos abaixo o seguinte trecho do julgamento: 

 
Assim, a citada independência não afasta, em si, o controle por parte da 

Administração Pública Federal, exercido, de forma direta, pelo Ministro de Estado 

da área e, de maneira indireta, pelo Chefe do Poder Executivo, o Presidente da 

República. Na verdade, o que encerra a alusão à citada independência é a autonomia, 

em si, do serviço [...]. Destarte, o enquadramento ocorrido, considerado o que se 

apontou como regime autárquico especial, longe está de revelar a existência de uma 

entidade soberana, afastada do controle pertinente.  
147

 

 

 

Ao revés, o STJ, conforme vimos, ainda que já tivesse apresentado posição 

favorável à execução de supervisão ministerial de entidades descentralizadas por meio da 

interposição de recurso hierárquico, na ocasião do julgamento do Mandado de Segurança nº 

8.819/DF entendeu que o cabimento desta modalidade recursal só pode ocorrer mediante 

expressa previsão legal, sob pena de violar o princípio da legalidade. Nesse sentido, vale 

destacar o posicionamento à época:do Ministro Relator Luiz Fux: 

 
A supervisão ministerial a que referem os Arts. 19 e 20 do DL 200/67 limita-se a 

supervisão e controle das atividades, exercidas pelos órgãos subordinados ao 

Ministro de Estado. Tal supervisão, como assentou o STF (MS 20.246), é bem 

diferente do recurso hierárquico impróprio. Supervisão, no dizer do Supremo 

Tribunal Federal, é competência genérica, não se confundindo com intervenção em 

grau de recurso
148

. 

 

 

Nesse mesmo sentido, o egrégio Tribunal, na ocasião de julgamento de recurso 

ordinário em mandado de segurança nº 12467, entendeu novamente que o controle exercido 
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pelo Poder Executivo Central em face dos entes descentralizados consiste em ser, de certa forma, 

restrito ao que determina a lei, preservando-se, por conseguinte, a autonomia administrativa destes.
149 

Além disso, quanto ao cabimento de interposição de recurso hierárquico 

impróprio perante decisões colegiadas do CADE, o Superior Tribunal de Justiça novamente 

adotou um posicionamento diferente daquele já adotado no passado, uma vez que concluiu, no 

julgamento do Mandado de Segurança 10.138/DF, na data de 2005, pela impossibilidade de 

cabimento do recurso hierárquico impróprio contra decisões colegiadas do CADE. Vejamos 

parte do Voto da Ministra Relatora Eliana Calmon: 

 
Independentemente do acerto ou desacerto da decisão do CADE em relação à 

negativa de tutela preventiva pleiteada para anular a licitação para a contratação dos 

serviços de coleta de lixo em São Paulo, entendo que está sub judice a apreciação do 

ato do Senhor MINISTRODA JUSTIÇA que, ao receber o recurso hierárquico do 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, ordenou o seu arquivamento, à mingua de 

interesse da entidade para recorrer. O ato impugnado pautou-se no disposto no 

art. 50 da Lei 8.884/94, que dispõe expressamente quanto a irrecorribilidade das 

decisões do Cade, não sendo demais transcrevê-lo: "As decisões do CADE não 

comportam revisão no âmbito do Poder Executivo, promovendo-se, de imediato, sua 

execução e comunicando-se, em seguida, ao Ministério Público, para as demais 

medidas legais cabíveis no âmbito de suas atribuições".
150

 

 

 

Em face do exposto, é possível depreender que o cabimento ou não da 

supervisão ministerial ou do chefe do Poder Executivo no sentido de promover o reexame da 

decisão finalística proferida pela agência reguladora quando provocado, ou seja, por meio da 

interposição de recurso hierárquico impróprio pela parte lesada não está definido de forma 

uníssona, pacífica, outrossim, em sede pretoriana. Dessa maneira, o embate presente tanto na 

seara doutrinária quanto na jurisprudencial revela o quanto de delicadeza esse tema apresenta, 

por envolver o regime institucional regulatório, assinalado por sua credibilidade e segurança, 

bem como a organização constitucional e legal da administração pública brasileira, esta 

marcada, tradicionalmente, por ser hierarquizada, burocrática, coesa e orgânica.  
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CONCLUSÃO 

 

Mostra-se, sem dúvida, relevante a discussão envolvendo a possibilidade ou 

não de sujeição das decisões, a princípio em última instância administrativa, exaradas pelos 

órgãos de direção das agências reguladoras ao controle administrativo exercido pelo Chefe do 

Executivo e pelos seus respectivos Ministérios através da supervisão ministerial no sentido de 

rever tais atos decisórios em sede de regulação. Evidenciou-se, portanto, um aparente choque 

entre arcabouço jurídico regulatório que conferem autonomia para essas autarquias especiais e 

o sistema de organização da administração pública brasileira sob a égide dos preceitos legais e 

dos ditames da Magna Carta de 1988. 

O escopo do trabalho consistiu em desfazer essa impressão de contradição por 

meio da busca de uma saída que consideramos, de certo modo, mais equânime para a 

compatibilização harmônica e coerente entre esses dois regimes. Propôs-se demonstrar, pois, 

que embora o modelo regulatório pátrio tenha se baseado em um instituto alienígena, para 

atuar dentro da estrutura coesa e articulada da Administração Pública brasileira, marcada 

ainda pelos traços tradicionais de centralidade e hierarquia, a delimitação da extensão da 

autonomia regulatória e a imposição de limites de incidência do controle ministerial podem 

ser, talvez, o melhor caminho para a estabilidade do modelo de governança adotado 

recentemente no Brasil quanto a esse aspecto. 

Nesse sentido, preocupou-se, desde o início, abordar os conceitos, os aspectos 

e premissas que consideramos relevantes para análise do presente tema com apoio na 

exposição de entendimentos doutrinários, sobretudo, naqueles que analisaram de forma 

sistemática os dispositivos legais vigentes, bem como as competências e direitos 

constitucionais, a fim de se chegar a uma saída para a problemática apontada.  

Ademais, buscamos adotar um posicionamento temperado, de forma a evitar, a 

todo o momento, a adoção de uma posição radical e desmedida para um dos lados, seja a 

favor da total autonomia decisória por parte das agências reguladoras, pois acarretaria na 

aceitação de “criaturas” livres, de fato, do controle de seu “criador”
151

, isto é, de decisões 

regulatórias desalinhadas aos planos e diretrizes públicas gerais, seja a favor de controle 

administrativo irrestrito, pois estaríamos colocando em xeque, em certa medida, toda a 

credibilidade e segurança jurídica do regime institucional regulatório.  
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De fato, concordamos com o entendimento doutrinário de que a regra é a 

autonomia assegurada das decisões finalísticas em último grau dos entes reguladores, desde 

que observadas às competências legais e às políticas públicas traçadas pelo Poder Executivo e 

Legislativo, todavia cabendo excepcionalmente a revisão ministerial, por meio da interposição 

de recurso hierárquico impróprio pela parte prejudicada ao Ministro de Estado, quando tais 

limites forem vilipendiados.  

Realizou-se, por fim, uma análise de alguns julgados de Tribunais Superiores, a 

fim de tentar identificar um posicionamento uniforme por parte deles, ainda que as 

controvérsias referentes ao presente tema estejam a se multiplicar e resultar, por conseguinte, 

em litígios em razão de o modelo regulatório ainda ser um tema recente no universo jurídico 

pátrio e da frivolidade das relações políticas. Sem dúvida, o caminho para se chegar ao fim 

dessa questão apresentada é espinhoso e delicado, até que o órgão cúpula do Poder Judiciário 

brasileiro decida, direta e especificamente, esse embate. 
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