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Resumo

O artigo tem como objetivo analisar os estudos que vêm sendo produzidos no meio jurídico 

brasileiro  sobre o tema da legitimidade  democrática  das  agências  reguladoras.  Procura-se 

evidenciar que o tipo de abordagem neles proposto é insuficiente para verificar se as atuações 

das agências reguladoras no Brasil podem ser consideradas legítimas ou não. As principais 

críticas  levantadas  no  texto  dizem  respeito  à  utilização  pelos  juristas  brasileiros  de  um 

modelo analítico estritamente normativo e que tem como base um conceito de legitimidade 

resultante de um encurtamento da teoria democrática liberal.     
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Introdução

A criação das agências reguladoras independentes no Brasil se insere no cenário mais 

amplo de reformas do Estado da década de 1990. Sustentava-se, então, que o caminho rumo 

ao modelo  gerencial  de administração  pública  passava pela  “implantação  de laboratórios, 

especialmente nas autarquias voltadas para as atividades exclusivas do Estado, visando iniciar 

o processo de transformação em agências  autônomas,  ou seja,  em agências voltadas  para 

resultados, dotadas de flexibilidade administrativa e ampla autonomia de gestão”.1

Segundo o discurso que inspirou o Plano Diretor de Reforma do Estado (PDRAE), de 

1995, as agências reguladoras brasileiras – nitidamente inspiradas na figura das independent  
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1 PDRAE, p. 55.
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regulatory  agency do  Direito  Norte-americano2 –  seriam  instrumentos  essenciais  para 

diminuir  os entraves burocráticos da atuação estatal  em setores estratégicos da economia, 

uma vez que sua instituição implicaria  a retirada da regulação desses mesmos setores do 

âmbito das escolhas políticas do Presidente da República e de seus Ministros de Estado. De 

um ponto de  vista  pragmático,  acreditava-se que essa pretensa  “despolitização”  seria  um 

ponto essencial para o sucesso do programa de privatização e desestatização das atividades 

econômicas de interesse coletivo e serviços públicos, pois a atração de investidores privados 

– notadamente o capital internacional – dependeria da criação de um ambiente regulatório 

não diretamente responsivo à lógica político-eleitoral, mas pautado por uma gestão técnica e 

imparcial.3 Assim, caberia às agências reguladoras, lançando mão de um aparato decisório 

fundado  no  seu  “caráter  técnico”  e  assegurado  pela  sua  “independência”  em  relação  a 

interferências  políticas,  garantir  a  satisfação do interesse público através  da regulação  de 

setores até então afeitos à prestação direta do Estado.4

Percebe-se, portanto, o quão importante era – de acordo com o discurso que orientou a 

Reforma do Estado na década de 1990 – que as novas entidades reguladoras fossem dotadas 

de  independência  para  decidir.5 Em  última  análise,  a  garantia  de  que  as  decisões  – 

2 Alexandre santos de Aragão observa, porém, que “como demonstração de que a recente legislação brasileira 
das agências reguladoras se abebera, não apenas da experiência norte-americana, como também nas recentes 
construções legislativas e doutrinas européias, cuja escola do Direito Administrativo integramos, é digno de nota 
o  art.  9o da  Lei  Geral  das  Telecomunicações  – Lei  n.  9.472/97 –,  que dispõe que  a Agência  Nacional  de 
Telecomunicações – ANATEL ‘atuará como autoridade administrativa independente’ ” (Cf. ARAGÃO, ob. cit., 
p. 237, nota n. 43). De fato, a expressão “autoridade administrativa independente” é a versão em português das 
“autorités administratives indépendantes” francesas. Essa aparente confusão terminológica se explica, segundo 
Carlos Ari Sundfeld, na medida em que, na realidade, “entes de regulação nada têm de específicos à common 
law, podendo, sim, ser adotados em países estranhos a esse sistema – como a França – uma vez que “a regulação 
não é própria de certa família jurídica, mas sim de uma opção política econômica” (Cf. SUNDFELD, ob. cit., 
p.23).
3 No mesmo sentido, ver: BINENBOJM, Gustavo (coord.). ob. cit., apresentação, p. ix.
4 Isso se daria pelo desempenho, no âmbito de sua competência – definido na lei de sua criação –, de atividades 
de caráter executivo, normativo e judicante, correntemente equiparadas pelos juristas às três funções típicas do 
Estado, a saber: executiva, legislativa e jurisdicional (Ver a respeito: GUERRA, Sérgio. O Controle Judicial dos 
Atos Regulatórios.  Rio de Janeiro:  Lumen Juris,  2005, p.  96-99; SOUTO, Marcos Juruena Villela.  Direito 
Administrativo Regulatório. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 57; SUNDFELD, ob. cit., p. 27).  O exercício 
dessas funções e seu elevado grau de autonomia política para decidir fizeram com que alguns considerassem as 
agências reguladoras um quarto Poder. Segundo Edson Nunes et al., “desde a década de 30, nos EUA, chamou-
se de quarto poder às atividades atribuídas às agências.  O comitê Brownlow (Committee on Administrative 
Management),  no  Governo  Franklyn  Roosevelt,  dizia  que  eram,  em  verdade,  miniaturas  de  governos 
independentes,  que  constituíam  um  ‘fourth  branch  of  the  government’  ”  (Cf.  NUNES,  Edson  de  O.; 
NOGUEIRA, André M.; COSTA, Cátia C. da; ANDRADE, Helenice V. de; e RIBEIRO, Leandro M.. Agências  
Reguladoras e Reforma do Estado no Brasil: inovação e contituidade no sistema político institucional. Rio de 
Janeiro: Garamond, 2007, p. 17), ou, ainda, uma espécie de “mini-Estado” (Ibid., loc. cit..).
5 A independência das agências reguladoras é entendida como a ausência de subordinação hierárquica dessas 
entidades aos órgãos do Poder Executivo, o que, na prática, faz com que o Conselho Diretor da agência seja a 
última  instância  decisória  administrativa  em  matérias  de  sua  competência.  Fundamentais  para  que  seja 
assegurada a independência das agências seriam a sua autonomia orçamentária e financeira e a impossibilidade 
de exoneração  ad nutum (Cf. GUERRA, ob. cit., p. 15) dos seus dirigentes (Cf. ARAGÃO, ob. cit., p. 1; e 
SUNDFELD, ob. cit., p. 24) – nomeados por mandato determinado (Cf. SUNDFELD, ob. cit., p. 25) – pelo 
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supostamente  técnicas  –  resultantes  de  sua  atuação  nas  esferas  executiva,  normativa  ou 

judicante iriam prevalecer dependia, diretamente, de que elas tivessem independência política 

no desempenho de suas funções.

Porém,  se a  distância  dos  critérios  político-partidários  de  decisão,  assegurada, 

sobretudo, pela impossibilidade do chefe do Poder Executivo (eleito) exonerar livremente os 

seus dirigentes (não-eleitos), é vista, do ponto de vista da eficiência econômica, como uma 

das maiores vantagens do modelo institucional das agências reguladoras, do ponto de vista 

jurídico, ela tem sido tratada como um dos seus maiores problemas. A criação de entidades 

reguladoras  dotadas  de  um  alto  grau  de  autonomia  em relação  às  decisões  dos  agentes 

públicos  eleitos  vem suscitando  inúmeras  questões  nos  campos  do  Direito  –  como,  por 

exemplo, as da vedação à delegação legislativa, da usurpação de competências institucionais 

e da violação ao princípio da separação dos Poderes. Em todas elas percebe-se a referência – 

explícita  ou  velada  –  à  questão  da  legitimidade  democrática  da  atuação  das  agências 

reguladoras.6

O presente estudo tem como objetivo apontar as insuficiências do tratamento que vem 

sendo dado ao tema da legitimidade democrática da atuação das agências reguladoras entre os 

juristas  no  Brasil.  Procuro  evidenciar  que  tais  análises  partem de  conceitos  por  demais 

simplificados  de  legitimidade  democrática  e  que,  em  razão  disso,  não  são  capazes  de 

apreender,  integralmente,  o  conteúdo  semântico  associado  a  esse  termo  no  âmbito  das 

ciências sociais.

Para tanto, apresento, primeiro, (i) um breve panorama do tratamento que vem sendo 

dado, no Brasil, ao tema da legitimidade democrática das agências reguladoras por autores do 

Poder Executivo. Isso não implica, porém, a ausência de qualquer limite à atuação das agências reguladoras, 
mesmo porque tais entidades devem ser criadas por lei ordinária (como têm natureza institucional de “autarquia 
especial”, as agências reguladoras estão submetidas ao disposto no art. 5o, I, do Decreto-Lei n. 200 de 1967, que 
exige que as autarquias sejam criadas “por lei”.), que lhes atribui competência e estabelece os parâmetros e 
limites de sua atuação. Justamente por isso, estão previstos, no ordenamento jurídico, diferentes mecanismos de 
controle dos  atos  decisórios  das  agências  reguladoras,  tais  como a prestação  de contas  junto ao respectivo 
Tribunal de Contas quanto às verbas públicas por elas despendidas (Cf. art.  70 da Constituição de 1988), a 
possibilidade de revisão judicial de suas decisões (Cf. art. 5o, XXXV, da Constituição de 1988. Cabe ressaltar 
que os limites do controle judicial sobre os atos administrativos – neles inseridos, portanto, os atos das agências 
reguladoras  –  são,  ainda  hoje,  objeto  de  muita  controvérsia.  Para  uma  análise  aprofundada  do  tema,  ver: 
GUERRA,  Sérgio.  Controle  Judicial  dos  Atos  Regulatórios.  Rio  de  Janeiro:  Lumen  Juris,  2005),  e, 
principalmente, a possibilidade de fiscalização de seus atos, de alteração de seu regime jurídico e até mesmo de 
sua extinção pelo poder Legislativo (Cf. art. 49, V e X, da Constituição de 1988).  Há, ainda, mecanismos de 
participação  pública  nos  processos  de  tomada  de  decisão  das  agências,  como  as  “consultas  públicas”,  as 
“audiências públicas” e as ouvidorias. Para um histórico da evolução dos mecanismos de controle dos atos das 
agências reguladoras nos E.U.A. desde o New Deal até os anos 90 ver: SUNSTEIN, Cass. O Constitucionalismo 
Após o New Deal.  In:  MATTOS, Paulo Todescan  Lessa.  Regulação Econômica  e Democracia:  O Debate  
Norte-Americano(...).
6 Como  explica  Mattos,  tal  questão  tem  como  pano  de  fundo  a  tensão  entre  insulamento  burocrático  e 
legitimidade no debate sobre Estado e democracia no Brasil (Cf. MATTOS, 2006, pp. 226 e ss.).   
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meio jurídico. Na segunda seção, (ii)  trato daquelas que considero as características mais 

relevantes do conceito de legitimidade democrática, para, em seguida, (iii) apontar aquelas 

que a meu ver, são as principais deficiências das abordagens dos juristas brasileiros sobre o 

tema.  Ao final,  em sede  de  conclusão,  (iv)  procuro evidenciar  as  principais  dificuldades 

relacionadas à investigação da legitimidade democrática da atuação das agências reguladoras 

brasileiras.

i. O debate sobre a legitimidade democrática das agências reguladoras no Brasil

De maneira  geral,  é  possível sintetizar  a origem do debate  acerca  da legitimidade 

democrática  da  atuação  das  agências  através  da  seguinte  questão:  Como  justificar  a 

obediência a uma entidade administrativa cujos dirigentes não são eleitos e cujas decisões 

não estão sujeitas à revisão por parte dos agentes políticos eleitos no processo democrático?

No âmbito do Direito, porém, o debate em torno dessa questão tem se concentrado 

apenas na sua dimensão jurídico-formal. Vale dizer: entre os principais autores de Direito 

administrativo,  constitucional  e  econômico  no  Brasil,  a  legitimidade  ou  ilegitimidade  da 

atuação das agências reguladoras têm sido, normalmente, defendidas com base num exame de 

adequação  aos  princípios  constitucionais  –  notadamente  os  princípios  da  legalidade  e  da 

separação dos Poderes –, “no qual os problemas são sempre passíveis de uma solução técnica 

por meio da melhor interpretação (ou da interpretação que vencer a disputa)”.7 É possível 

identificar,  dentre  os  numerosos  estudos  já  produzidos,8 três  linhas  principais  que 

representam as diferentes posições assumidas por seus autores com relação ao tema.9 Duas 

delas se opõem à legitimidade democrática da atuação das agências reguladoras.

A primeira o faz alegando que o poder normativo dessas entidades para especificar o 

conteúdo de normas gerais previstas em lei ou decreto do Presidente da República não possui 

7 Cf.  MATTOS,  Paulo  Todescan  Lessa.  Autonomia  Decisória,  Discricionariedade  Administrativa  e  
Legitimidade da Função Reguladora do Estado no Debate Jurídico Brasileiro. In: ARAGÃO, Alexandre Santos 
de. O Poder Normativo das Agências Reguladoras..., pp. 341-342.
8 Ver: BINENBOJM, Gustavo (Coord.).  Agências Reguladoras e Democracia. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 
2006;  ARAGÃO,  Alexandre  Santos  de  (Coord.).  O  Poder  Normativo  das  Agências  Reguladoras.  Rio  de 
Janeiro:  Forense,  2006; MELLO,  Celso Antônio Bandeira  de.  Curso de Direito Administrativo.  São Paulo: 
Malheiros, 2000; MELLO, Celso Antônio Bandeira de. “Regulamento e Princípio da Legalidade”.  In: Revista 
de  Direito  Público,  n.  96,  outubro-dezembro,  1990;  DI  PIETRO,  Maria  Sylvia  Zanella.  Parcerias  na 
Administração  Pública.  São  Paulo:  Atlas,  1999;  e  SUNDFELD,  Carlos  Ari.  Introdução  às  Agências 
Reguladoras. In: SUNDFELD, ob. cit., pp. 17-38.   
9 A divisão aqui adotada foi proposta por Paulo Todescan Lessa Mattos. Ver a respeito:  MATTOS, Paulo 
Todescan  Lessa.  Autonomia  Decisória,  Discricionariedade  Administrativa  e  Legitimidade  da  Função 
Reguladora do Estado no Debate Jurídico Brasileiro.  In:  ARAGÃO, Alexandre Santos de (Coord.).  Poder 
Normativo das Agências Reguladoras..., pp. 339-341. 
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previsão  constitucional.  Dessa  forma,  o  exercício  da  atividade  normativa  pelas  agências 

reguladoras implicaria uma ampliação inconstitucional da discricionariedade normativa por 

parte do titular do poder regulamentar (art. 84, IV da Constituição de 1988).10 Além disso, tal 

modelo de regulamentação ensejaria o risco de – por força do aumento da discricionariedade 

–  distanciar-se,  cada  vez  mais,  o  conteúdo  dos  documentos  normativos  editados  pelas 

agências da intenção do legislador quando da elaboração da lei ou do Presidente da República 

quando  da  elaboração  do  Decreto  de  regulamentação  de  lei.  Ainda  segundo  esse 

entendimento, o Congresso Nacional e o Presidente da República são autoridades eleitas e, 

portanto, dispõem, em última análise, de maior legitimidade democrática que os diretores das 

agências reguladoras. O aumento da discricionariedade geraria, ainda, dificuldades no que diz 

respeito  ao  controle  de  legalidade  dos  atos  normativos  das  agências  por  parte  do  Poder 

Judiciário. 11 

A segunda posição é ainda mais radical e afirma que a atuação normativa das agências 

reguladoras  representaria  uma  delegação  abdicatória,  ou  seja,  uma  renúncia  do  Poder 

Legislativo ao seu dever de exercer a competência que lhe é atribuída pela Constituição.12 

Portanto, seria inconstitucional, com base no art. 25, I, do ADCT/88,13 qualquer forma de 

delegação da função normativa por parte do Poder Legislativo e, conseqüentemente, o poder 

normativo das agências reguladoras.

Uma terceira linha seria composta por aqueles que inserem o fenômeno de surgimento 

das  agências  reguladoras  no  Brasil  em  um  contexto  maior  de  revisão  de  alguns  dos 

postulados principais do constitucionalismo clássico – tais como os princípios da legalidade e 

da separação dos Poderes – à luz das realidade sócio-econômica cada vez mais complexa 

gerada pelo mundo globalizado.14 Argumento muito utilizado é o da necessidade de regulação 

técnica de algumas atividades específicas, que desloca o foco do problema de questões de 

dogmática  constitucional  para  o  discurso  sobre  a  exigência  de  eficiência  da  atividade 

reguladora.15 Destaca-se, também, a previsão legal de mecanismos de controle da atuação das 

10 “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...) IV - sancionar, promulgar e fazer publicar 
as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;”
11 Ver a respeito: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública..., pp. 140-147.
12 Ver a respeito: MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Regulamento e Princípio da Legalidade.... 
13 “Art. 25. Ficam revogados a partir de cento e oitenta dias da promulgação da Constituição, sujeito este prazo 
a prorrogação  por lei,  todos os  dispositivos  legais  que atribuam ou deleguem a órgão  do Poder Executivo 
competência  assinalada  pela  Constituição  ao  Congresso  Nacional,  especialmente  no  que  tange  a:  I.  Ação 
normativa; (...)”. 
14 Ver a respeito: ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras..., pp. 218-219; e BARROSO, Luís 
Roberto.  Agências  Reguladoras:  Constituição,  Transformações  do Estado e  Legitimidade Democrática.  In: 
BINENBOJM, Gustavo. Agências Reguladoras e Democracia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 
15 Ver a respeito: SUNDFELD, ob. cit., pp. 17-38.
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agências e de formas de participação no processo decisório das mesmas como instrumentos 

capazes de responder às alegações de violação aos princípios constitucionais da separação de 

poderes  e  do Estado democrático.  Assim,  os  esforços  empreendidos  por  esses  autores  se 

resumem,  normalmente,  à  busca  pela  interpretação  do  texto  constitucional  que  consiga 

“harmonizar”  os  princípios  da  legalidade  e  da  separação  dos  Poderes  com  a  atuação 

normativa politicamente autônoma das agências reguladoras, a fim de identificar parâmetros 

normativos de controle da discricionariedade administrativa.16

Ou  seja,  no  Brasil,  a  estratégia  jurídica  adotada  por  aqueles  que  defendem  a 

legitimidade da atuação das agências reguladoras é a de se investir na argumentação acerca 

da relativização do princípio da legalidade e da ampliação do poder normativo das agências. 

A  esta  proposta  corresponde  a  idéia  de  “deslegalização”,  cujo  fundamento  residiria  na 

suposta necessidade de especialização técnica e flexibilidade das normas que regulam certos 

setores da economia. Ao Poder Legislativo, seria, então, relegada a tarefa de elaborar leis 

cada  vez  mais  amplas  e  genéricas,  que  não  regulassem  diretamente  a  matéria,  mas 

estabelecessem apenas os standards que deveriam guiar a produção normativa das agências 

reguladoras.17

É possível notar, portanto, que as três grandes correntes doutrinárias às quais se filiam 

os principais autores de Direito administrativo e econômico no Brasil abordam a questão da 

legitimidade  democrática  das  agências  reguladoras  a  partir  de  um  exame  de 

constitucionalidade em termos de legalidade e de separação de Poderes. As duas primeiras o 

fazem para  sustentar  a  inconstitucionalidade  e, conseqüentemente, a  ilegitimidade  dessas 

entidades administrativas. A terceira, embora considere, em sua análise, fatores, em princípio, 

externos ao ordenamento jurídico – como o fenômeno de complexificação e especialização 

16 É nesse contexto que tem crescido entre os administrativistas brasileiros o debate sobre temas relacionados à 
questão  dos  limites  do  poder  normativo  das  agências  reguladoras,  como  os  da  “deslegalização”  (ou 
“delegificação”)  e  da  “delegação  legislativa”  (Ver  a  respeito:  ARAGÃO,  Alexandre  Santos  de.  Agências 
Reguladoras...,  p.  396. Ver,  também, do mesmo autor:  Princípio da Legalidade e Poder Regulamentar  no  
Estado Contemporâneo. In: Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – RDPGE, 
vol. 53, pp. 37-60). Nos EUA é comum a abordagem da questão a partir da idéia da delegação legislativa. Entre 
os juristas norte-americanos, os debates giram em torno não da possibilidade ou não de delegação legislativa por 
parte do Poder legislativo às agências reguladoras, mas dos limites dessa delegação. Entre nós, porém, parece 
haver  grande  resistência  para  se  reconhecer  a  possibilidade  de delegação  da função  de  legislar  pelo Poder 
Legislativo às  agências  reguladoras.  As posições  contrárias  ao exercício do poder normativo por parte  das 
agências reguladoras, normalmente, têm como ponto nuclear o argumento de que é inconstitucional qualquer 
tipo de delegação legislativa não autorizada expressamente em dispositivos da Constituição. Por isso, aqueles 
que defendem a legitimidade da atuação normativa das agências, ao tratarem da questão, utilizam, nas palavras 
de Sundfeld, “uma forma mais francesa: a administração pública tem também função normativa, que não se 
confunde com a função normativa legislativa” (Cf. SUNDFELD, apud NUNES et al., ob. cit., p. 17). 
17 Ver a respeito,  dentre outros:  ver:  SOUTO, Marcos Juruena Villela.  Extensão do poder Normativo das 
Agências Reguladoras.  In: ARAGÃO (Coord.),  ob. cit.,  pp. 125-142; e ARAGÃO, Alexandre Santos de.  A 
Legitimação Democrática das Agências Reguladoras. In: BINENBOJM (Coord.), ob. cit., pp. 1-20.

6



dos sistemas sociais e, ainda, a idéia de um suposto potencial de legitimidade democrática 

contido na participação popular nos processos decisórios das agências reguladoras18–, o faz 

unicamente como maneira  de obter  argumentos capazes  de mitigar  o conteúdo semântico 

atribuído  pela  doutrina  jurídica  clássica  aos  princípios  da  separação  dos  Poderes  e  da 

legalidade.

Na  verdade,  as  três  correntes  se  apóiam  sobre  um  conceito  de  legitimidade 

estritamente normativo e definido  a priori, que decorre de uma interpretação simplista do 

modelo  liberal  de  democracia.  Justamente  por  isso,  as  análises  que  desenvolvem  não 

conseguem  captar  o  que  de  mais  importante  está  envolvido  na  idéia  de  legitimidade 

democrática,  a  saber,  os  fatores  determinantes  da sustentação  social  do poder  estatal  nas 

democracias contemporâneas – tanto do ponto de vista descritivo, como normativo.

A  seguir,  apresento  aquelas  que,  a  meu  ver,  são  as  principais  características  do 

conceito  de  legitimidade  democrática  (ii)  e  procuro  demonstrar  por  que  os  instrumentos 

analíticos utilizados pelos juristas brasileiros não são adequados para investigá-las (iii).

ii. Legitimidade democrática do poder do Estado 

A idéia de legitimidade adquire relevância para a teoria política moderna no contexto 

da relação de poder entre Estado e cidadãos. Nesse contexto, o termo “legitimidade” pode ser 

definido,  de  forma  ampla,  como  o  apoio dos  cidadãos  ao  poder  estatal.  No  entanto,  a 

amplitude semântica que o termo “legitimidade” comporta faz com que, assim como muitos 

outros termos normalmente empregados pela  teoria  política  moderna – como democracia, 

justiça, liberdade etc. –, ele possa ser utilizado tanto de forma descritiva como normativa.

Do ponto de vista descritivo, o termo “legitimidade” é empregado para significar o 

consentimento  (ou  aceitação),  expresso  ou  tácito,  dos  cidadãos  ao  poder  estatal.  Nessa 

acepção, o conceito de legitimidade ganha importância se considerado como algo que torna 

possível  estimar  a  probabilidade  de se  encontrar  obediência  dentro  de uma sociedade  ao 

poder do Estado e que, nesse sentido, ajuda a explicar a regularidade do conteúdo de ações e 

das relações sociais. 19 Assim, dir-se-á que o poder do Estado é legítimo sempre que for capaz 

18 Cf. MATTOS, 2006.
19 Tendo isso em mente, Weber identificou três tipos de dominação legítima numa sociedade, que se vinculam a 
três motivos de submissão ou princípios de autoridade. São eles: a dominação legal, que se vincula ao princípio 
racional  de  autoridade;  a  dominação  tradicional,  ligada  à  tradição;  e  a  dominação  carismática,  fundada  no 
princípio afetivo de autoridade. Nas palavras de Weber: (...). 
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de produzir uma prontidão generalizada entre os cidadãos para aceitação de suas decisões.20

Há, atualmente,  inúmeros  trabalhos produzidos  nas ciências  sociais  que têm como 

objetivo identificar os fatores que geram aceitação do poder estatal numa sociedade.21 Neles, 

procura-se desenvolver uma metodologia empírica de pesquisa a fim de medir a legitimidade 

de regimes e governos em diferentes países. A rigor, o principal debate existente hoje entre os 

autores que estudam o tema se concentra na elaboração de um conceito de legitimidade que 

possa ser operacionalizado empiricamente para ser adequadamente testado no mundo real. 

A maior parte das pesquisas empíricas sobre legitimidade decorre da conceitualização 

proposta  na teoria  da legitimidade de David Easton.  Segundo Easton,  a legitimidade está 

diretamente relacionada ao apoio político e pode ser definida como a convicção dos cidadãos 

de que é certo e apropriado obedecer às autoridades e sujeitar-se às normas e decisões do 

regime. Talvez sua maior contribuição teórica nessa área tenha sido propor duas dimensões 

principais de apoio político: o apoio difuso, que diz respeito a aspectos mais gerais como 

princípios do regime e o reconhecimento da existência de uma comunidade política, e o apoio 

específico,  que se  refere  à  avaliação  de questões  mais  concretas  como o desempenho de 

instituições  específicas  do  governo  ou  de  autoridades  políticas.  Com  base  na  proposta 

original  de  Easton,  outros  autores  procuraram  refinar  a  conceitualização  da  idéia  de 

legitimidade,  aprofundando  a  explicação  de  sua  dimensionalidade  –  alguns  chegando  a 

propor até mesmo cinco dimensões para o conceito.22 Desse modo, a divergência mais forte 

existente, hoje, nos debates mais avançados sobre legitimidade diz respeito à possibilidade de 

verificação  empírica  de  um  conceito  de  legitimidade  multidimensional. Há  autores  que 

negam a  multidimensionalidade,23 outros  apresentam pesquisas  que  a  indicam.24 De toda 

forma, chama atenção o nível de sofisticação teórica e metodológica do debate que tem sido 

travado sobre a legitimidade dos regimes democráticos no plano descritivo se comparado ao 

simplismo da discussão no âmbito jurídico brasileiro quanto à legitimidade democrática das 

agências reguladoras.

Já sob um enfoque normativo, o termo legitimidade é associado ao reconhecimento 

por parte dos cidadãos da existência de boas razões para obedecer ao poder do Estado. Nessa 

acepção,  a idéia de poder legítimo equivale à noção de poder justificado e o conceito  de 

20 Ver, neste sentido: LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo Procedimento. Brasília: UnB, 1981, p. 33.
21 Para uma descrição  do estado da arte  nesse campo,  ver:  SELIGSON,  Mitchel  A.,  BOOTH,  John A.;  e 
GOMEZ B., Miguel.  Os contornos da cidadania crítica: explorando a legitimidade democrática.  In:Opinião 
Pública, Campinas, vol. 12, n. 1, abril-maio de 2006, pp. 1-37.
22 Ver a respeito (bibliografia…)
23 Citar bibliografia
24 Citar bibliografia
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legitimidade, como valor, se assemelha à idéia de justiça. 

Contudo, a teoria política moderna não admite qualquer tipo de justificação do poder 

estatal.  Uma  das  características  verificadas  nas  sociedades  modernas  é  a  busca  pela 

legitimação do poder  político  através  da razão,  o  que reflete,  em última análise,  um dos 

alicerces fundamentais para a construção do paradigma moderno.

Com  efeito,  desde  os  contratualistas,  a  ordem  social  é  vislumbrada  como  um 

complexo  intencional  (consensual)  de  uma  associação  livre  de  indivíduos  racionais, 

originariamente autônomos e iguais 25, que, obedecendo ao Estado, estariam obedecendo a si 

próprios.  Nessa idéia  básica residiria  o fundamento  da legitimidade  do poder político  do 

Estado, por um lado, e o dever de obediência pelos cidadãos, por outro. Construía-se, assim, 

um equivalente racional para a base de legitimação tradicional e religiosa do regime anterior.

Nesse  ponto  específico,  adquire  relevância  especial  a  qualificação  democrática  da 

legitimidade.  Pois,  se  o  poder  estatal  legítimo  deve  ser  fruto  do  consenso  livremente 

manifestado  por  uma  comunidade  de  indivíduos  autônomos  e  conscientes,  é  necessário 

garantir que cada indivíduo possa expressar sua vontade a fim de constituir o poder ao qual 

ele próprio irá se submeter.

Desse modo, do ponto de vista normativo, o conceito de legitimidade é, hoje em dia, 

fortemente influenciado pelos postulados da teoria democrática liberal. Nessa acepção, não 

basta que se verifique a aceitação do poder estatal por uma sociedade, mas faz-se necessário 

que  tal  aceitação  deva  ser  produzida  em  um ambiente  com  determinadas  características 

específicas,26 que procurem assegurar que o poder seja exercido de acordo com a vontade 

manifestada pela sociedade.  27 Em última análise, a origem da legitimidade do poder estatal 

reside, pois, na formação democrática da vontade política, isto é, no processo pelo qual as 

demandas  surgidas  na  sociedade  civil  alcançam o  debate  na  esfera  pública  política,  são 

25 Cf. HABERMAS, Jürgen.  Democracia e Direito entre Facticidade e Validade – vol. I. Trad.: Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Universitário, 2003, p. 67. 
26 Não  há  entre  os  cientistas  políticos  um  consenso  acerca  dos  requisitos  mínimos  de  uma  democracia. 
Contudo, a fórmula proposta por Robert  Dahl  ainda parece contar  com uma grande  aceitação,  servindo de 
parâmetro para muitos estudos empíricos. Segundo Dahl, seriam seis as instituições políticas básicas de um 
regime democrático de grande escala: 1) agentes eleitos; 2) eleições livres, freqüentes e justas; 3) liberdade de 
expressão; 4) acesso a fontes alternativas de informação; 5) direito à livre associação; e 6) cidadania inclusiva 
(ver a respeito: DAHL, Robert A. On Democracy. New Haven: Yale University Press, 1998, pp. 85-86).
27 Sobre esse ponto, Habermas procura demonstrar que “as instituições do Estado de direito devem garantir um 
exercício efetivo da autonomia política de cidadãos socialmente autônomos para que o poder comunicativo de 
uma vontade formada racionalmente possa surgir, encontrar expressão em programas legais, circular em toda a 
sociedade através da aplicação racional, da implementação administrativa de programas legais e desenvolver sua 
força  de  integração  social  -  através  da  estabilização  de  expectativas  e  da  realização  de  fins  coletivos” 
(HABERMAS, ob. cit., vol.I,  p. 220).
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amplificadas, e passam a exercer pressão sobre as ações do sistema político-jurídico.28 A idéia 

básica é a de que, para ser legítimo, o poder estatal não deve reproduzir-se a si mesmo, e sim 

regenerar-se  a  partir  da  vontade  política  democraticamente  formada  desde  os  impulsos 

advindos da sociedade civil.

É possível, portanto, destacar duas características essenciais a um conceito normativo 

de legitimidade democrática. Em primeiro lugar, o poder considerado legítimo deve contar 

com  o  reconhecimento  por  parte  dos  cidadãos  da  existência  de  bons  argumentos  – 

argumentos  racionais – que sejam capazes de sustentar suas decisões. Em segundo lugar, 

deve  estar  sempre  aberta  aos  cidadãos  a  possibilidade  de  alteração  (ou,  ao  menos,  de 

influência) das decisões tomadas pelo Estado – e, em última análise, dos próprios detentores 

do poder estatal – caso não se reconheça nelas razões boas o suficiente para sustentá-las. 

Somente se verificadas essas duas características seria possível afirmar que o poder exercido 

pelo Estado é democraticamente legítimo.29

iii.  Críticas  ao  debate  jurídico  sobre  a  legitimidade  democrática  das  agências 

reguladoras no Brasil

De todo o exposto, é possível identificar duas preocupações que, a meu ver, devem, 

necessariamente,  informar  qualquer  investigação  acerca  da  legitimidade  democrática  do 

poder exercido pelo aparato estatal. A primeira é a adoção de um enfoque descritivo, voltado 

para a investigação da aceitação desse poder na sociedade. Importa verificar em que medida 

suas decisões são obedecidas por seus destinatários, bem como os fatores que, efetivamente, 

sustentam  essa  obediência  ou  desobediência.  A  segunda  é  a  realização  de  uma  análise 

normativa sobre os dados empíricos levantados, que leve em conta a gênese democrática do 

poder – isto é, que procure examinar, qualitativamente, se, entre aqueles que devem obedecê-

lo, se verifica o reconhecimento da existência de boas razões para a obediência e se há a 

possibilidade de influência ou até mesmo alteração das decisões às quais devem obedecer 
28 Ver a respeito: HABERMAS, ob. cit., vol. II, caps. 7 e 8.
29 Não se ignora a complexidade que envolve a operacionalização dessas dimensões do conceito normativo de 
legitimidade para verificação empírica. Mesmo porque, na prática, o sistema político-jurídico funciona a maior 
parte do tempo de forma autônoma e não como resposta a impulsos oriundos da sociedade civil. De que forma, 
portanto, seria possível medir a legitimidade de um regime? Habermas propõe que isso seja feito em momentos 
de crise. Dizer que um regime seria legítimo, portanto, se, em um momento de crise, fosse possível perceber o 
funcionamento  do  sistema  político-jurídico  de  acordo  com  o  que  foi  normativamente  previsto  (Cf. 
HABERMAS, ob. cit., vol II, cap. 8). Mas como identificar, empiricamente, a ocorrência de um momento de 
crise? Embora extremamente instigante,  esse tema não é o objeto do presente estudo. Minha intenção é tão 
somente demonstrar a insuficiência da concepção jurídica no Brasil e seu total descolamento do que de mais 
sofisticado  se  tem  pensado  sobre  a  investigação  da  legitimidade  do  poder  estatal  nas  democracias 
contemporâneas.
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caso delas discordem.

Não é isso, no entanto,  que se observa nas análises jurídicas sobre a legitimidade 

democrática da atuação das agências reguladoras brasileiras. Isso porque, em primeiro lugar, 

como vimos, tais análises utilizam o termo legitimidade apenas em seu sentido normativo, 

ignorando, claramente, o uso descritivo do conceito.

Resultado  dessa  prática  é  que  o  tipo  de  análise  sobre  a  legitimidade  democrática 

empreendida pelos juristas é, necessariamente, realizado a priori. O que faz surgir o risco de, 

no limite, se produzirem situações absurdas aos olhos de um cientista político. Por exemplo, 

pode-se  imaginar  um  caso  no  qual  as  decisões  de  uma  agência  reguladora,  embora 

consideradas  autoritárias  por  seus  destinatários  e  por  eles  inteiramente  contestadas  e 

descumpridas,  sejam  consideradas  democraticamente  legítimas  por  se  adequarem  à 

interpretação mais “moderna” dos princípios constitucionais da legalidade e da separação dos 

poderes. Ou um caso exatamente oposto, no qual as decisões de uma agência reguladora que 

gozam de amplo consentimento por parte de seus destinatários e são por eles reconhecidas 

como boas  decisões  sejam consideradas  democraticamente  ilegítimas  por  não estarem de 

acordo com o que dizem os artigos 84, IV ou 25, I, do ADCT da Constituição de 1988.

Inexiste  no  meio  jurídico  qualquer  preocupação  em  investigar,  empiricamente,  a 

aceitação dos destinatários das decisões das agências reguladoras,  nem até que ponto tais 

decisões  são  efetivamente  por  eles  cumpridas,  ou  até  mesmo  a  percepção  dos  atores 

envolvidos  no  processo  regulatório  sobre  a  legitimidade  democrática  de  tais  decisões. 

Também não  se  investiga,  por  exemplo,  até  que  ponto  a  participação  desses  atores  nos 

processos decisórios das agências reguladoras influencia sua percepção sobre a legitimidade 

democrática da atuação dessas entidades administrativas.  

Muito pelo contrário, o debate, como já mencionado, se desenvolve estritamente no 

plano  normativo  e  sobre  as  bases  de  um  conceito  de  legitimidade  resultante  de  um 

encurtamento da teoria democrática liberal,  que equipara poder legítimo a poder legal (ou 

constitucional)  e,  com  isso,  ignora  o  que  de  mais  importante  está  contido  no  conceito 

normativo de legitimidade. Pois, ao reduzir o conteúdo semântico do conceito de legitimidade 

democrática à noção de constitucionalidade, perde-se de vista que o fundamento normativo 

da obediência ao poder do Estado nas democracias modernas reside antes na observância aos 

pressupostos  do  processo  –  democrático  –  de  formação  da  vontade  política  do  que  na 

formalização dos resultados desse processo. Dito de outro modo, segundo essa interpretação, 

a  legitimidade  do  poder  estatal  não  se  deve  ao  processo  democrático,  mas  à  sua  forma 
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gramatical.30 Mas, na verdade,  se é certo que o poder político,  nas sociedades modernas, 

deve sua  autoridade  normativa  unicamente  à  forma  do Direito,  o  fundamento  legítimo 

dessa  autoridade  depende  da  ligação  das  normas  jurídicas  com  as  condições  de  sua 

elaboração  num  processo  democrático  juridicamente  institucionalizado,  que, 

presumivelmente, viabiliza o exercício da autonomia política dos cidadãos.31

iv. Conclusão

De forma resumida, as principais críticas que dirigi ao longo do texto à maneira como 

os  juristas  brasileiros  têm  tratado  da  questão  da  legitimidade  democrática  das  agências 

reguladoras  no Brasil  dizem respeito  à utilização pelos  juristas brasileiros  de um modelo 

analítico  estritamente  normativo  e  que  tem  como  base  um  conceito  de  legitimidade 

democrática resultante de um encurtamento da teoria liberal da democracia.     

Na verdade, procurei evidenciar que qualquer exame sobre a legitimidade democrática 

das  agências  reguladoras  não  pode  prescindir  de  uma  etapa  descritiva,  voltada  para  a 

investigação da obediência às decisões tomadas por essas entidades administrativas por parte 

de seus destinatários, bem como dos fatores que influenciam a aceitação de tais decisões. 

Somente  a  partir  da  compreensão  desse  cenário  seria  possível  empreender  uma  análise 

normativa, na qual  se buscasse verificar o quão democrática é a atuação da agência.

É certo, porém, que uma pesquisa desenvolvida nesses moldes demanda custos muito 

altos  e,  nem sempre,  produz  resultados  conclusivos  sobre  a  legitimidade  democrática  da 

atuação  do  poder  estatal.  Justamente  por  isso,  muitos  pesquisadores  têm  procurado 

desenvolver seus estudos a partir de conceitos menos carregados semanticamente do que o 

conceito de legitimidade democrática, como, por exemplo, o conceito de accountability.

De  todo  modo,  aqueles  que  insistem  em  se  aventurar  no  tortuoso  campo  da 

investigação da legitimidade democrática do poder estatal devem deixar de lado o conforto de 

análises meramente teóricas e realizadas  a priori e procurar compreender, na realidade, os 

fatores que sustentam o poder estatal. Do contrário, o tema da legitimidade democrática das 

agências reguladoras continuará a ser nada além de uma questão mal colocada por juristas. 
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complementação do poder político quando traz consigo uma presunção de legitimidade derivada, em última 
análise, da força (ilocucionária) socialmente integradora da ação comunicativa (Idem, p. 115).
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