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RESUMO 

 

O escopo desta pesquisa está bem delimitado pelo seu título. O presente artigo 

pretende discutir a possibilidade de o Congresso Nacional sustar atos das Agências 

Reguladoras. Espera-se, através dele, revisitar este poder congressual à luz das 

mudanças engendradas pela reforma do Estado brasileiro na década de 90, que 

inseriram na Administração Pública indireta uma entidade dotada de inovadora 

autonomia e poder normativo. Assim, chegar-se-á aos limites de seu exercício, 

preservando, de um lado, os fins para os quais as Agências Reguladoras foram criadas e, 

por outro, as competências atribuídas pelo constituinte originário ao Poder Legislativo. 

Ao final, será examinada a função do Judiciário na contenção de excessos e 

arbitramento de possíveis conflitos entre Poderes. 

 

Palavras-chave: Poder Legislativo. Agências Reguladoras. Controle. Regulamentar. 

Delegação. Sustação. Limites. Capacidades Institucionais. Separação de Poderes. 

  



ABSTRACT  

 

 This paperwork intends to analyze the Congressional role to suspend Regulatory 

Agencies’ acts. We expect to study the limits of this legislative competence facing the 

unique autonomy that is given to those Agencies. This work will try to set standards 

aiming the harmonious coexistence of both normative power and oversight function of 

different branches. At the end, we will examine de role of Judiciary branch in order to 

restore the legal framework, so neither the Legislative nor the Regulatory Agencies 

exceeds its own constitutional competences. 

 

Key-Words: Legislative branch, Regulatory Agencies, Control, Regulatory, 

Delegation, Suspension, Limits, Institutional Capacities, Separation of Powers. 
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1. Nota introdutória 

 Este trabalho tem por objetivo analisar o instrumento constitucional de controle 

externo da Administração Pública previsto no artigo 49, V, da CRFB/881, o qual possui 

como sujeito ativo para seu exercício o Congresso Nacional. É sabido que, dentro da 

lógica de Separação de Poderes prescrita por Montesquieu, a divisão de funções entre o 

criador da Lei e o seu aplicador busca evitar arbítrios e a invasão do Estado na esfera 

privada com distorcida finalidade.2 Se analisado superficialmente, o referido dispositivo 

constitucional pode parecer contraditório com aquelas lições, representando um 

potencial transbordamento do legislador sobre a atuação executiva do Poder Público. 

Todavia, sua previsão na Carta Maior justifica-se pelos abusos perpetrados ao longo da 

história brasileira quando de regimes autoritários e, portanto, o Legislador 

Constitucional instrumentalizou esta função fiscalizatória atípica para exaltar o órgão da 

República que é democrático por excelência. 

 Ana Cândida da Cunha Ferraz dedica uma obra inteira à apreciação desta 

competência congressual. Nela, a autora defende que apenas os atos normativos 

expedidos pelo Chefe do Poder Executivo, no exercício do poder regulamentar 

disciplinado pelo art. 84, IV, da Constituição, seriam suscetíveis de sustação 

parlamentar.3  Percebe-se, pois, que a concepção de poder regulamentar 

doutrinariamente hegemônica nos anos imediatamente seguintes à promulgação da 

Carta de 1988 era deveras estreita. 

                                                           
1 CRFB/88, art. 49: “É da competência exclusiva do Congresso Nacional: V - sustar os atos normativos 
do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa”. 
2 "Quando na mesma pessoa ou no mesmo corpo de magistratura, o poder legislativo está reunido ao 
poder executivo, não existe liberdade, pois pode-se temer que o mesmo monarca ou o mesmo senado 
apenas estabeleçam leis tirânicas para executá-las tiranicamente” (MONTESQU/EU, Charles Louis de 
Secondat - Baron de la Brède et de. Espírito das Leis, Livro Décimo Primeiro, Capítulo VI). 
3  FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Conflito entre poderes. O poder congressual de sustar atos 
normativos do Poder Executivo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1994, p.81/82:  “Com efeito, é 
o poder regulamentar atribuição constitucional primária, privativa do Presidente da República, por força 
do disposto nos artigos 2º e 84, IV, da Constituição Brasileira em vigor, e como tal, insuscetível de 
delegação. (...) A Constituição de 1988, apartando-se dos sistemas constitucionais vigentes, inova ao criar 
o poder congressual de sustar atos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Introduz o sistema 
constitucional pátrio, assim, controle direto e específico sobre o regulamento expedido pelo Presidente da 
República”.  Em obra mais recente, a autora reafirma seu entendimento de que o poder regulamentar seria 
restrito ao Presidente da República – apoiada em lições de Hely Lopes Meirelles –, mas ressalva ser este 
um ponto em aberto na doutrina e na jurisprudência. Invoca, exemplificativamente a ACO-QO nº 1.048, 
que tramita no STF, de relatoria do Min. Celso de Mello, em que se admitiu a possibilidade de submeter a 
Resolução do CADIN/SIAFI (Instrução Normativa STN nº 01/2005) ao controle extraordinário do 
Congresso Nacional por meio da previsão do art. 49, V, da CRFB/88. Ver CANOTILHO. J. J. Gomes et 
al. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 1.029. 



Igualmente restrita era a hipótese de aplicação do instituto para as delegações 

legislativas4, uma vez que as Leis Delegadas, de que trata o art. 68 da CRFB/88, foram 

muito pouco utilizadas, ante as facilidades procedimentais das Medidas Provisórias.5 

Contudo, não devem ser ignoradas as alterações substanciais ocorridas nas feições do 

Estado brasileiro na década de 1990. Sua reforma sob a ótica gerencial e reguladora 

importou o modelo das Agências Reguladoras norte-americanas.  

 Integrantes da Administração Pública indireta, as Agências Reguladoras foram 

inseridas no ordenamento brasileiro com natureza de autarquia especial. Isso porque 

foram investidas de prerrogativas especiais para que pudessem, sem os embaraços 

próprios da hierarquização administrativa, alcançar as finalidades que lhes foram 

outorgadas pelo legislador. Dentre elas destacam-se: trazer a setores estratégicos da 

economia, não só, maior tecnicidade, visando à eficiência econômica, mas também, 

reduzir a insegurança jurídica para os atores econômicos privados diante de quaisquer 

instabilidades políticas. Para tanto, foi conferida autonomia financeira, funcional e 

administrativa a essas autarquias, que, apesar de vinculadas a determinados ministérios, 

não se subordinam a eles.6  

Embora o constituinte não tenha tratado exaustivamente das agências 

reguladoras e suas competências, as leis instituidoras destas entidades preveem o regime 

jurídico essencial ao seu adequado funcionamento. Além de amplo poder normativo que 

lhes é peculiar, as agências frequentemente exercem o poder de polícia, o poder 

concedente e o poder de solver conflitos que pertinam ao seu objeto institucional. 

                                                           
4 No mesmo sentido, Gabriel de Mello Galvão anotou que “esse poder de controle do Congresso se refere 
a correspondentes poderes específicos do Executivo, a saber: (i) delegação legislativa, para os estritos fins 
do art. 68 da Constituição Federal; (ii) poder regulamentar, cujo alcance será examinado abaixo” 
(GALVÃO, Gabriel de Mello. Fundamentos e limites da atribuição de poder normativo às autarquias 
autônomas federais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 185). 
5  FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Conflito entre poderes. O poder congressual de sustar atos 
normativos do Poder Executivo. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 1994,  p.99/100: “Uma 
primeira observação deve ser desde logo ressaltada: a constrição do alcance do disposto no artigo 49, 
inciso V, apenas à lei delegada, deixa, na verdade, pequeno espaço para a aplicação do preceito 
constitucional, até porque ‘a lei delegada’ é espécie normativa pouco utilizada sob a Constituição de 1988 
(e que provavelmente assim continuará, uma vez que dispõe o Presidente da República de meio mais 
rápido e eficiente para ‘legislar’ – a ‘medida provisória’)”. 
6 Sobre o tema, ver ARAGÃO, Alexandre Santos de. Supervisão Ministerial das Agências Reguladoras: 
limites, possibilidades e o parecer AGU nº AC – 51. Revista de Direito Administrativo, v. 245, 2007. p. 
237-262. A controvérsia será abordada em nota posterior. Não obstante, destacamos entendimento de 
Leila Cuéllar quando, ao mencionar a ANEEL, mesmo como agência submetida a um controle ministerial 
mais intenso que as demais, afirma que “não há, contudo, e para nenhuma delas a possibilidade de haver 
recursos hierárquicos impróprios para o ente central” (CUÉLLAR, Leila. As agências reguladoras e seu 
poder normativo. São Paulo: Ed. Dialética, 2001. p. 103). 



 Percebe-se, pois, que uma nova entidade foi criada dentro da antiga concepção 

de Poder Executivo, mas que em muito se distancia de seus contornos clássicos. Nesse 

contexto, inicialmente, (i) será feita uma abordagem do instituto previsto no art. 49, V, 

da CRFB/88, à luz de breves reflexões sobre a Separação de Poderes; em seguida, (ii ) 

serão destacadas as mudanças no quadro fático e jurídico ocorridas na década de 1990, 

para que, na sequência; (iii ) seja repensado o mecanismo de controle congressual em 

face das Agências Reguladoras, (iv) sob a ótica dos conceitos neoconstitucionalistas de 

diálogos7 e capacidades institucionais. Ademais, (v) será identificada e problematizada, 

empiricamente, a conjuntura recente na qual o Congresso tem se utilizado desta 

poderosa ferramenta de que dispõe em face do Executivo. Nesse ponto, será feita, ainda, 

uma análise crítica sobre cenários em que é possível se deparar com inconsistências 

entre a realidade e a abordagem teórica do instituto. 

 Por derradeiro, (vi) destacar-se-á a atuação do Poder Judiciário, como órgão 

encarregado de zelar pelo equilíbrio entre os Poderes, evitando o uso exacerbado ou 

indevido do mecanismo sustatório atribuído ao Congresso - que pode comprometer, se 

manejado sem parcimônia, a própria missão institucional das Agências Reguladoras. 

2. Reflexões iniciais sobre o mecanismo sustatório de atos do Poder Executivo, 

Separação de Poderes e mutações da Administração Pública 

 Enfrentando objetivamente a questão, serão exploradas, na sequência, as 

diversas facetas do instituto sob análise para que possamos concluir pela sua 

compatibilidade com a noção clássica e contemporânea de Separação de Poderes. Tendo 

como ponto de partida as lições de Montesquieu8, aperfeiçoadas pelo viés pragmatista 

                                                           
7 “A grande vantagem da teoria dos diálogos constitucionais consiste em reconhecer as falhas e as 
virtudes de cada ator institucional, confiando que a interação entre lês em um sistema de separação de 
poderes contribuirá para a construção de um processo deliberativo melhor. Ao contrário das doutrinas de 
supremacia, rejeita a absolutização de um critério de pedigree, segundo o qual um ator, por ter 
determinada capacidade institucional, produzirá necessariamente decisões melhores, como se tais poderes 
fossem infalíveis” (BRANDÃO, Rodrigo. Supremacia judicial versus diálogos constitucionais: a quem 
cabe a última palavra sobre o sentido da constituição?. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 288). 
8 Sobre o ponto, destacamos o seguinte excerto: “Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo 
corpo dos principais ou dos nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer as leis, o de 
executar as resoluções públicas, e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos” 
(MONTESQUIEU, Charles Louis de Secondat - Baron de La Brède et de. Espírito das Leis, Livro 
Décimo Primeiro, Capítulo VI). Se faz necessário, ainda, ressaltar que reconhecemos a impossibilidade de 
repartição absoluta dos Poderes do Estado e, portanto, que esta não seria uma premissa adotada pelo autor 
francês. Nesse sentido: “O que importa verificar, inicialmente, na construção de Montesquieu, é o fato de 
que não cogita de uma efetiva separação de poderes, mas sim de uma distinção entre eles que, não 



que circunda o tema desde Os Federalistas9, analisar-se-á o objetivo do Constituinte ao 

conferir esta competência de controle externo ao Congresso Nacional, na lógica dos 

controles recíprocos.10 

 De mais a mais, a sociedade contemporânea exige maior fluidez e eficiência do 

Estado, de modo que este se encontra em constante mudança. É o caso da inserção das 

Agências Reguladoras no modelo de organização econômica do Brasil. O que se 

pretende é avaliar, por meio das premissas de repartição de competências acima 

indicadas, se o mecanismo previsto no art. 49, V, da Constituição de 1988 pode ser 

aplicado às entidades reguladoras. Se sim, em que extensão isso pode ser feito e quais 

ferramentas jurídicas estão aptas a corrigir eventuais distorções no seu manejo. 

2.1. Os contornos da competência do Congresso Nacional de sustar atos do Poder 

Executivo e sua compatibilidade com a noção de Separação de Poderes proposta 

Como bem diagnostica a doutrina contemporânea11, as funções12 do Estado se 

interpenetram profundamente, em uma clara evolução e sofisticação da concepção 

                                                                                                                                                                          

obstante, devem atuar em clima de equilíbrio” (GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito 
Pressupostos. 7ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. p. 230). Sobre o tema: ARAGÃO, Alexandre 
Santos de. Principio da legalidade e poder regulamentar no Estado Contemporâneo. Revista Trimestral 
de Direito Público, São Paulo, Malheiros, n. 38, p. 97, 2002. 
9 HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. O Federalista. Belo Horizonte: Ed. Líder, 
2003, Capítulo 51, p. 317-322. 
10 Em estrita observância ao art. 2º da CRFB/88 são as lições de José Afonso da Silva quando afirma que 
“a harmonia entre os poderes verifica-se primeiramente pelas normas de cortesia no trato recíproco e no 
respeito às prerrogativas e faculdades a que mutuamente todos têm direito. De outro lado, cabe assinalar 
que nem a divisão de funções entre os órgãos do poder nem sua independência são absolutas. Há 
interferências, que visam ao estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos, à busca do equilíbrio 
necessário à realização do bem da coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de um 
em detrimento do outro e especialmente dos governados” (SILVA, José Afonso. Curso de direito 
constitucional positivo. 34ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 110). Na mesma linha MELLO, Celso 
Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 29ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 30-31. 
11 Luis Roberto Barroso pontua que “o conteúdo nuclear e histórico do princípio da separação de Poderes 
pode ser descrito nos seguintes termos: as funções estatais devem ser divididas e atribuídas a órgãos 
diversos e devem existir mecanismos de controle recíproco entre eles, de modo a proteger os indivíduos 
contra o abuso potencial de um poder absoluto” (BARROSO, Luis Roberto. Curso de direito 
constitucional contemporâneo: os conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. 4ª ed. – São 
Paulo: Saraiva, 2013. p. 196). Na mesma linha, já lecionava Nuno Piçarra: “Na sua dimensão orgânico-
funcional, o princípio da separação dos Poderes deve continuar a ser encarado como princípio de 
moderação, racionalização e limitação do poder político-estadual no interesse da liberdade. Tal constitui 
seguramente o seu núcleo intangível” (PIÇARRA, Nuno. Op. cit., 1989. p. 26). 
12 “A terminologia separação dos poderes foi expressa de forma errônea, porque na verdade o poder que 
resvala da soberania é uno. O que se reparte são as funções realizadas por esses poderes, de acordo com o 
que fora estipulado pela Constituição em cada país”. AGRA, Walber de Moura. Curso de direito 
constitucional – Rio de Janeiro: Forense, 2007. 3ª ed. p. 107. No mesmo sentido, BASTOS, Celso 
Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 22ª Ed. São Paulo:Saraiva, 2001. p. 351. 



clássica de checks and balances.13 Assim sendo, coexistem com as funções tipicamente 

exercidas14 pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, as funções atípicas15 que 

lhes são inerentes. A Constituição de 1988, por exemplo, outorga ao Presidente a 

possibilidade de editar Medidas Provisórias (art. 62) e nomear os membros dos 

Tribunais Superiores (art. 84, XIV); ao Senado Federal, a competência de julgar os 

crimes de responsabilidade perpetrados pelo Presidente da República (art. 52, I); aos 

órgãos colegiados do Poder Judiciário, a capacidade de elaborar os seus respectivos 

regimentos internos (art. 96, I, a). 

A atipicidade de funções na Constituição de 1988 desafia, de modo especial, a 

tradicional divisão tripartite do poder estatal.  É o caso do Ministério Público, dos 

Tribunais de Contas, da Justiça Eleitoral e das próprias Agências Reguladoras.16 Para 

fins de aprofundamento neste trabalho, nos concentraremos na inovadora previsão 

constitucional que conferiu ao Congresso Nacional a função atípica prevista no art. 49, 

V, in verbis: 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 

V - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa; 

                                                           
13 Ana Cândida da Cunha Ferraz defende que “o estabelecimento de freios e contrapesos serve ao fim 
inspirador do princípio – limitação do poder – constituído, portanto, antes instrumento jurídico-
institucional que visa a impedir que um poder se sobreponha ao outro, do que a propiciar a interferência, 
sobretudo política, de um poder sobre o outro” (FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Op. cit., 1994. p. 13). 
14SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 31ª Ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2008, p. 106-109. 
15 Cf. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 38ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 
p. 58-59. 
16  GUERRA, Sérgio. Ministério Público, Tribunal de Contas e Agências Reguladoras: novos 
poderes?. Conjuntura Econômica (Rio de Janeiro), v. 65, p. 64-65, 2011: "Com efeito, a carta cidadã de 
1988 trouxe, de forma objetiva, órgãos públicos independentes dos três poderes (ou funções) clássicos. 
Atualmente, além daqueles que estruturam as funções tradicionais, inerentes à legislação, à administração 
e à jurisdição (v.g. o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de 
Justiça, os Tribunais, em geral, o Congresso Nacional, a Chefia dos Poderes Executivos, nos três níveis da 
Federação etc.), são órgãos públicos independentes, por força do texto constitucional, o Ministério 
Público e o Tribunal de Contas da União. Tanto o Ministério Público quanto o Tribunal de Contas são 
órgãos independentes, pois, nos termos da carta magna, têm definidas suas competências e não estão 
subordinados, hierarquicamente, a qualquer outro órgão. Vale lembrar que a Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) também é considerada uma entidade independente, por decisão do Supremo Tribunal 
Federal. Além de órgãos independentes, criados pela Constituição Federal de 1988 — e que não se 
inserem na teoria tripartite —, para melhor realizar o feixe de atribuições regulatórias da atividade 
econômica e social que lhe foi conferido pela Constituição de 1988, o Estado instituiu, por lei, entidades 
reguladoras autônomas conferindo-lhes competências para fiscalizar e ditar normas sobre determinados 
setores". 



 Essa competência surge em um contexto de redemocratização no qual, 

naturalmente, a instância democrática e representativa – por excelência − da população 

assume uma figura central na nova ordem instaurada. Este dispositivo reflete claramente 

essa ideia, uma vez que confere função fiscalizatória ao Congresso sobre os atos 

expedidos pelo Executivo, outrora protagonista de condutas autoritárias. Em sua obra 

sobre o tema, Ana Cândida da Cunha Ferraz reconhece ser esse dispositivo, “sem 

dúvida, na sua amplitude, novidade no sistema constitucional brasileiro”.17 

 A autora, contudo, menciona a existência de previsão constitucional semelhante 

na Carta de 193418, mais precisamente nos incisos II e III do artigo 91, que conferiam ao 

Senado Federal a competência privativa para: “II – examinar, em confronto com as 

respectivas leis, os regulamentos expedidos pelo Poder Executivo, e suspender a 

execução dos dispositivos ilegais”; e “III – propor ao Poder Executivo, mediante 

reclamação fundamentada por dois interessados, a revogação de atos das autoridades 

administrativas, quando praticadas contra a lei ou eivadas de abuso de poder”. Nessa 

análise, a autora traz considerações de Pontes de Miranda19 sobre a natureza, alcance e 

efeitos do dispositivo, bem como de Araújo Castro20 que, por sua vez, questionava a 

compatibilidade do instituto com a concepção de separação de poderes.  

 Parece-nos ser improcedente a incompatibilidade suscitada por Araújo Castro. 

Isso porque, longe de indicar a subjugação completa do Executivo ao Congresso, tal 

mecanismo viabiliza o controle parlamentar sobre o exercício, pela Administração 

Pública, de competências legiferantes que a priori competiriam às próprias Casas 

                                                           
17 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Op. cit., 1994. p. 62. 
18 Nesse sentido, a autora traz o seguinte trecho do relatório do Min. Celso de Mello na ADI nº 748-3/RS, 
julgada em 01.07.1992, publicada em 06.11.1992: “Essa regra de competência extraordinária, cujas 
origens remontam, em nosso constitucionalismo, à Carta Federal de 1934 (artigo 91, n. II)”. 
19Para o autor, o Poder do Senado seria “total e definitivo”. “Pode o Senado Federal refugar parte ou todo 
o regulamento. É um intérprete da Constituição e das leis, a respeito dos regulamentos do Poder 
Executivo. Suspensos, só o Poder Legislativo pode, em lei nova, se não há inconstitucionalidade no 
preceito, torna legal o que era regulamentar e ficou suspenso. Só então se aplica, ou não se aplicará, 
nunca, se a lei a propósito não se fizer”. PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários à 
Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Tomo I, 1936, p. 764-770 apud FERRAZ, 
Anna Cândida da Cunha. Op. cit., 1994. p. 63. 
20O autor critica a atribuição pela Constituição de 1934 ao Senado Federal de “coordenação dos poderes 
políticos, principalmente porque declara que estes são independentes e harmônicos entre si”. Pontua 
Araújo Castro que “algumas atribuições conferidas ao Senado Federal, longe de concorrerem para a 
coordenação dos poderes federais, só podem servir para perturbar semelhante coordenação. É o caso da 
que confere ao Senado Federal para examinar, em confronto com as respectivas leis, os regulamentos 
expedidos pelo Poder Executivo e suspender a execução dos dispositivos ilegais”.  CASTRO, Araújo. A 
nova constituição brasileira. Rio de Janeiro: Imprenta Freitas Bastos, 1935 p. V e VI apud FERRAZ, 
Anna Cândida da Cunha. Op. cit., 1994. p. 64. 



Legislativas. Além disso, cumpre registrar que o instituto em estudo fora previsto 

diretamente pelo Poder Constituinte Originário – tendo neste, portanto, seu fundamento 

de validade absoluto.21 

Dessa forma, tendo por base uma interpretação sistemática22 das competências 

exclusivas conferidas ao Congresso Nacional pelo art. 49, mais especificamente pelo 

inciso XI que diz ser-lhe inerente o zelo “pela preservação de sua competência 

legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes”, conclui-se que a 

previsão do inciso V, deste mesmo artigo, busca equilibrar o exercício do poder 

normativo outorgado ao Executivo, seja por delegação, seja pelo exercício de 

competência regulamentar.  

 Logo, ainda que esta modalidade de controle externo seja função evidentemente 

atípica do Legislativo, por consubstanciar ingerência sobre o Poder Executivo, não há 

dúvidas de que o instrumento fora constitucionalmente previsto para equilibrar os 

Poderes da República – integrando o sistema de repartição de competências desenhado 

pelo constituinte. 

Com relação à natureza do ato sustatório, cumpre destacar que o Decreto 

Legislativo é, organicamente, um ato político, por ser exarado pelo Congresso Nacional 

– Poder intrinsecamente político. Contudo, do ponto de vista material, a sustação 

consiste em ato técnico-jurídico, que somente pode ser manejado em face de atos 

normativos contrários à Lei ou à Constituição, com vistas a paralisar a produção dos 

                                                           
21  Isso porque a doutrina concebe o poder constituinte originário como ilimitado, dada a sua 
desvinculação a qualquer direito suprapositivo. Ele, portanto, inova na ordem jurídica de tal modo que 
suas disposições não são sequer oponíveis a outras normas constitucionais originárias ou derivadas no 
controle de constitucionalidade exercido pelo Judiciário. Tais normas gozam, no sistema constitucional 
brasileiro, de presunção absoluta de constitucionalidade, conforme explorado no voto do Min. Moreira 
Alves quando do julgamento da ADI nº 815. Confira-se: ”Portanto, não tendo o Supremo Tribunal 
Federal, como já se salientou, jurisdição para fiscalizar o Poder Constituinte originário, não pode ele 
distinguir as exceções que, em seu entender, sejam razoáveis das que lhes pareçam desarrazoadas ou 
arbitrárias, para declarar estas inconstitucionais” (STF - ADI nº 815, Relator  Ministro Moreira Alves, 
Tribunal Pleno, julgado em: 28.03.1996, publicado em: 10.05.1996). Sobre o tema, ver SARMENTO, 
Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Direito Constitucional: teoria, história e métodos de trabalho. 
1ª reimpressão. Belo Horizonte: Fórum, 2013. p. 250-265. Ou ainda, BONAVIDES, Paulo. Curso de 
Direito Constituicional. 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 146-151. 
22 “O direito objetivo não é um aglomerado aleatório de disposições legais, mas um organismo jurídico, 
um sistema de preceitos coordenados ou subordinados, que convivem harmonicamente. A interpretação 
sistemática é fruto da ideia de unidade do ordenamento jurídico. Através dela, o intérprete situa o 
dispositivo a ser interpretado dentro do contexto normativo geral e particular, estabelecendo as conexões 
internas que enlaçam as instituições e as normas jurídicas” BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e 
aplicação da constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. São Paulo: 
Saraiva, 1996. p. 127. 



seus efeitos jurídicos. É “uma espécie de referendo negativo, ‘a posteriori’ 

relativamente àquele ato”.23  Nesse sentido entendeu o Supremo Tribunal Federal, 

quando do julgamento da ADI 748/RS, em que o Min. Relator Celso de Mello destacou: 

Reveste-se de normatividade o preceito estatal que, fundado no ordenamento 

positivo, exteriorize um comando que, tornado obrigatório para o seu 

destinatário, vincule-se ao comportamento nele estabelecido. (...) O decreto 

legislativo questionado não se desveste dos atributos tipificadores da 

normatividade pelo fato de limitar-se, materialmente, à mera suspensão de 

eficácia do decreto oriundo do Poder Executivo. Também realiza função 

normativa o ato estatal que exclui, extingue, ou suspende a validade ou a 

eficácia de uma outra norma jurídica. A eficácia derrogatória ou inibitória 

das consequências jurídicas dos atos estatais constituí um dos momentos 

concretizadores do processo normativo, que não se exaure e nem se limita à 

atividade criadora do direito. Nesse contexto, a supressão da eficácia de uma 

regra de direito possui força normativa equiparável à dos preceitos jurídicos 

que inovam, de forma positiva, o ordenamento estatal. Disso decorre que a 

deliberação estatal de suspensão da eficácia de um preceito jurídico 

incorpora, ainda que em sentido inverso, a carga de normatividade inerente 

ao ato que lhe constitui o objeto. Daí a observação de HANS KELSEN 

(‘Teoria Geral das Normas’, p. 134, 1986, Sergio Antonio Fabris Editor), no 

sentido de que a norma derrogante “não estatuí um dever-se, mas um não-

dever-ser.24 

No que diz respeito ao objeto da sustação congressual, Ana Cândida da Cunha 

Ferraz bem destaca a impossibilidade de serem sustados atos do Executivo de efeitos 

concretos, tal qual um decreto de desapropriação, por exemplo. Esse foi o entendimento 

adotado em parecer emitido pela Assessoria Jurídica da Câmara dos Deputados em 

diversos projetos de Decreto Legislativo25, em que não foram considerados preenchidos 

seus requisitos constitucionais de admissibilidade.26 

                                                           
23 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Op. cit., 1994. p. 84-88. 
24 STF – ADI nº 748 Medida Cautelar, Relator  Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em: 
01.07.1992, publicado em: 06.11.1992. 
25 Foi o caso das seguintes propostas: PDC nº 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1631, todos de 2005, 
os quais tinham por objeto a a sustação de Decretos de Homologação de Demarcação de Terras Indígenas. 
26 CANOTILHO. J. J. Gomes et al. Op. Cit., 2013. p. 1.029. 



Feitas essas ponderações, nota-se que os efeitos decorrentes da prerrogativa 

sustatória congressual, portanto, dialogam intimamente com os conceitos de delegação e 

de poder regulamentar27, uma vez que operará nessas esferas. Cumpre destacar que a 

abordagem clássica de ambos os institutos vêm sendo revisitada por administrativistas 

modernos, os quais enfrentam paradigmas há muito reproduzidos pelas escolas 

tradicionais de Direito Público, dadas as frequentes inovações trazidas à realidade 

brasileira, especialmente, quando da importação do modelo de Agências Reguladoras.28 

2.2. Reforma do Estado: a inserção das Agências Reguladoras no Brasil e breves 

reflexões sobre seu regime jurídico 

 A Emenda Constitucional nº 19/98 deu início à chamada ‘reforma do Estado’, 

em busca de aumentar a eficiência do aparato administrativo brasileiro.29  Nesse 

contexto, o Plano Nacional de Desestatização (Lei nº 9.491/97) e a consequente 

diminuição da máquina pública desempenharam papel fundamental no 

redirecionamento econômico do País. Tais medidas abriram diversas portas para a 

atuação de particulares em setores nos quais, anteriormente, apenas o poder público 

operava.30 A abertura para novos players, além de proporcionar diversos benefícios de 

                                                           
27 A doutrina trabalhou por muitas décadas como sendo este um poder derivado e impossibilitado de 
trazer quaisquer inovações ao mundo jurídico. Sendo assim, define-se, sucintamente, o regulamento como 
“ato geral e (de regra) abstrato, de competência privativa do Chefe do Poder Executivo, expedido com a 
estrita finalidade de produzir as disposições operacionais uniformizadoras necessárias à execução de lei 
cuja aplicação demande atuação da Administração Pública" (Grifos no original) (MELLO, Celso Antônio 
Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 32ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 351). 
28 Em contraponto às visões clássicas anteriormente trazidas, Alexandre Aragão defende que o poder 
regulamentar não se restringe ao Chefe do Poder Executivo e que a interpretação literal e isolada do art. 
84, IV, in fine, da CRFB/88 é equivocada por não levar em consideração a descentralização do Poder 
Executivo. Apoia-se, para tanto, nas lições de DANTAS, Francisco San Tiago. Poder Regulamentar das 
Autarquias, in Problemas de Direito Positivo. Ed. Forense, 1953. p. 203/205; TÁCITO, Caio. Comissão 
de Valores Mobiliários. Poder Regulamentar, in Temas de Direito Público, Tomo 2. Rio de Janeiro: Ed. 
Renovar, 1997. p. 1.079 e 1.088; WALD, Arnold. Dos Princípios Constitucionais e da Limitação de 
Poder Regulamentar na Área Bancária. Revista de Direito Mercantil, 88/06; NUNES LEAL, Victor. Lei 
e Regulamento. RDA 01/378; e CUÉLLAR, Leila. As agências reguladoras e seu poder normativo. São 
Paulo: Ed. Dialética, 2001. p. 166-167 (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a 
evolução do direito administrativo econômico. 2ª ed. Rio de Janeiro : Forense, 2013. p. 415). 
29 “Tendo sido associada à ineficiência, ineficácia, atrasos, confusão, autoritarismo, privilégios, além de 
outros atributos negativos, a burocracia [surgida no século XIX, juntamente com o Estado liberal, como 
forma de defender a coisa pública contra o patrimonialismo] assumiu, na grande maioria das vezes, uma 
conotação pejorativa” (AGUIAR, Ubiratan Diniz de; MEDEIROS, Paulo Henrique Ramos. A 
Administração Pública sob a perspectiva do controle externo. 1ª ed. 1ª reimp. Belo Horizonte: Fórum, 
2011. p. 110). 
30 “Neste cenário, diversos dos temas atualmente tratados como extremamente relevantes para o Direito 
Administrativo simplesmente inexistiam. Não havia o que se falar na necessidade de órgãos 
especializados para lidar com tais temas” (SCHIRATO, Vitor Rhein. “As agências reguladores 
independentes e alguns elementos da Teoria Geral do Estado”. In ARAGÃO, Alexandre Santos de; 



ordem econômica e prática aos consumidores finais, em função de maiores 

investimentos e do incremento concorrencial31, trouxe consigo a necessidade de o 

Estado resguardar os administrados dos reveses trazidos a reboque. Assim surge o papel 

eminentemente regulador do Poder Público.  

 A atuação estatal, nesses setores, passa a ser de orientador econômico32 e 

garantidor de dupla funcionalidade: por um lado, proteger o usuário por meio da fixação 

de standards de qualidade, segurança e continuidade do serviço público; por outro, 

revestir-se do papel de assegurador da estabilidade política e normativa, de modo a fazer 

jus a sua função de captador de investimentos e fomentador de concorrência.  

 Esta concepção sobre a atuação da Administração foi instrumentalizada, no 

Brasil33, tendo como parâmetro a experiência inglesa, inaugurada em 183434, e norte-

americana, iniciada em 1887.35  Sua importação ocasionou, paradoxalmente, uma 

publicização da regulamentação e controle da execução de serviços, ao passo que eram 

realizadas as rodadas de privatizações impulsionadas pela supracitada reforma do 

                                                                                                                                                                          

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (Coordenadores). Direito administrativo e seus novos 
paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2008. p. 473). 
31 Cf. bem exemplifica Alexandre Aragão: “um dos fatores mais relevantes para a desestatização do setor 
elétrico foi o processo de esgotamento da capacidade de financiamento do Estado na década de 80 com a 
consequente necessidade de investimentos privados para a expansão e melhoria da infra-estrutura e 
serviços elétricos” (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. Rio de Janeiro: 
Forense, 2007. p. 274). 
32 Cf. lições de Eros Grau ao discorrer sobre o art. 174 da Constituição de 1988: “[A] atuação reguladora 
reclama fiscalização e, no desempenho de sua ação normativa, cumpre também ao Estado considerar que 
o texto constitucional assinala, como funções que lhe atribui, as de incentivo e planejamento. (...) Tanto é 
assim que o preceito determina ser ele – o planejamento – ‘determinante para o setor público e indicativo 
para o setor privado’” (GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 1988. 11ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006. p. 109). 
33 Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, apoiando-se em lições de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, a 
experiência regulatória brasileira teve início muito antes da criação das Agências Reguladoras 
propriamente ditas. A autora refere-se ao Comissariado de Alimentação Pública (1918), ao Instituto de 
Defesa Permanente do Café (1923), ao Instituto do Açúcar e do Álcool (1933), entre outros, como órgãos 
econômicos que tinham a finalidade de regular a produção e o comércio. Conclui, então, que “a inovação 
maior é o próprio vocábulo agência, antes raramente utilizado para designar entes da Administração 
Pública”. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 
479).  
34 Trata-se, como exemplo, a Poor Law Amendment Act 1834, por meio da qual o Parlamento delegou 
poderes para a Poor Law Comission função eminentemente normativa e regulatória. Alexandre Santos de 
Aragão entende que, em função da autonomia característica da maior parte dos órgãos da Administração 
Pública inglesa, caracterizada pelo autor como policêntrica, o modelo inglês era composto de Quase 
Autonomous non Governamental Organizations – QUANGOS (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Op. Cit., 
2013. p. 224-228). 
35 A primeira Agência Reguladora norte-americana foi o ICC – Interstate Commerce Comission. Sua 
missão era regular o setor ferroviário.  



Estado.36 Aqui, portanto, as Agências Reguladoras tomaram forma de autarquias – 

pessoas jurídicas de direito público integrantes da Administração Pública indireta – com 

algumas prerrogativas especiais, que lhes conferiram autonomia e tecnicidade, tendo em 

vista a necessidade de uma Administração Pública pluriorganizada, capaz de cumprir 

eficazmente funções regulatórias.37 

 Dentre os aspectos que compõem a especialidade de seu regime jurídico, tem-se 

observado que as leis criadoras das Agências lhes vêm atribuindo diversas prerrogativas 

objetivando aumentar sua autonomia em relação à Administração Pública direta. São 

elas: autonomia financeira e funcional; estabilidade de seus dirigentes por meio do 

exercício de mandato fixo; caráter final de suas decisões em instância administrativa; e 

competência normativa. Exatamente pela soma destas características é que Alexandre 

Aragão afirma que a atividade reguladora contemporânea é desenvolvida com uma 

autonomia reforçada.38 

 Muito se discutiu sobre seu poder normativo, uma vez que as agências 

reguladoras expedem atos infralegais, porém dotados de generalidade, abstração e 

grande capacidade de inovação na ordem jurídica. A doutrina especializada divergiu em 

relação à falta de respaldo constitucional para a realização de delegação feita pelo Poder 

Legislativo às Agências, uma vez que elas não seriam titulares da competência 

regulamentar – constitucionalmente conferida apenas ao Chefe do Poder Executivo.39 

Nada obstante, conforme bem evidencia Alexandre Aragão, “o Supremo Tribunal 

Federal – STF em diversas ocasiões já fixou a legitimidade da atribuição de poder 

normativo através de standards e finalidades genéricas estabelecidas em lei” – nos 

termos das decisões proferidas no Recurso Extraordinário nº 76.629/RS e, em sede 

liminar, na ADI nº 1.668/DF –, de tal sorte que encontra respaldo no entendimento da 

                                                           
36MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. 2ª ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001.p. 148. 
37 “Assim é que a descentralização autárquica, depois de um certo declínio, ressurgiu, restaurada, como a 
melhor solução encontrada para conciliar a atuação típica de Estado, no exercício de manifestações 
imperativas, de regulação e de controle, que demandam personalidade jurídica de direito público, com a 
flexibilidade negocial, que é proporcionada por uma ampliação da autonomia administrativa e financeira, 
pelo afastamento das burocracias típicas da administração direta e, sobretudo, como se exporá, pelo 
relativo isolamento de suas atividades administrativas em relação à arena político-partidária” (MOREIRA 
NETO, Diogo de Figueiredo. Op. cit., 2001. p. 147). 
38 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Op. Cit., 2013. p. 313-315. 
39 “(…)  se pudesse ser delegada, essa delegação teria que ser feita pela autoridade que detém o poder 
regulamentar e não pelo legislador” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 24ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2011. p. 479). 



Suprema Corte o mecanismo inovador (que encarou severas criticas doutrinárias pelos 

administrativistas tradicionais) pelo qual se atribui o poder normativo às autarquias 

especiais. 40 

No mesmo sentido, Caio Tácito já esboçava ruptura com as doutrinas clássicas41, 

sinalizando maior liberdade no manuseio do poder regulamentar, uma vez que entende 

não ser essa função limitada à reprodução do diploma regulamentado. Oportunamente, o 

autor ensina ser o fenômeno da delegação normativa às Agências Reguladoras 

compatível com o direito brasileiro. Assim, pontifica que: 

Não é inconstitucional, mesmo nos países contrários à delegação de poderes, 

a participação do Executivo na criação do direito objetivo. Regulamentar não 

é só reproduzir analiticamente a lei, mas ampliá-la e complementá-la, 

segundo o seu espírito e conteúdo, sobretudo nos aspectos que a própria lei, 

explícita ou implicitamente, outorga à esfera regulamentar.42 

Reconduzindo-nos ao debate sobre a delegação normativa às Agências43, meio 

através do qual o Poder Legislativo traça parâmetros44 para a futura regulação que será 

exercida por essas entidades, Alexandre Aragão aponta os diferentes graus de densidade 

normativa das Leis.45 O autor bem identifica que:  

As leis atributivas de poder normativo às entidades reguladoras 

independentes possuem baixa densidade normativa, a fim de propiciar o 

                                                           
40 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Op. Cit., 2013. p. 448-449. 
41 Opõe-se às escolas tradicionais de direito público, também, Marçal Justen Filho, quando assevera que 
“ato administrativo unilateral, veiculador de normas gerais e abstratas, destinado a complementar a 
disciplina contida em norma legislativa” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 11ª 
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 406). 
42 TÁCITO, Caio. Op. Cit., 1997. p. 1.079. 
43 Diferentemente entende Diogo de Figueiredo Moreira Neto. O autor, respaldado em juristas italianos, 
defende que o poder normativo exercido pelas agências reguladoras decorre de deslegalização. Entende, 
assim, que a transferência da competência para exercer tal função regulatória advêm de lei em sentido 
formal instando outra fonte do direito a normatizar determinada matéria. (MOREIRA NETO, Diogo de 
Figueiredo. Direito regulatório. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. P. 113 et seq.). Ele defende que 
deslegalização seria a “retirada, pelo próprio legislador, de certas matérias, do domínio da lei (domaine de 
la loi) passando-as ao domínio do regulamento (domaine de l’ordonnance)” (MOREIRA NETO, Diogo 
de Figueiredo. Op. Cit., 2000. p. 166). 
44 “A segunda teoria fundava-se em que a delegação legislativa não era vedada, desde que o ato emanado 
do órgão legislativo transferindo atribuições fixasse parâmetro, standards adequados e satisfatórios para 
pautarem a atuação legiferante do órgão delegado, limitando-a. A teoria da delegationwith standards fez 
carreira na jurisprudência da Suprema Corte americana, que, no entanto, vez por outra, coibiu abusos” 
(BARROSO, Luís Roberto. Temas de Direito Constitucional. Tomo I. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora 
Renovar, 2006. p. 172-173) 
45 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Op. Cit., 2002 p. 91 et seq. 



desenvolvimento de normas setoriais aptas a, com autonomia e agilidade, 

regular a complexa e dinâmica realidade social subjacente. Ademais, 

recomenda-se que propiciem à administração a possibilidade de, na medida 

do possível, atuar consensualmente, com alguma margem de negociação, 

junto aos agentes econômicos e sociais implicados.46 

Sendo assim, com respaldo em sólida doutrina, é que entendemos restarem 

superadas as questões sobre a legitimidade e desenho jurídico-institucional sobre o qual 

se sustentam as Agências Reguladoras, principalmente, seu poder normativo. Isso 

porque na espécie não há delegação de poderes legislativos – hipótese vedada 

constitucionalmente –, e sim autorização legislativa para que o órgão regulador em 

questão edite normas dentro de um escopo material e principiologicamente 

predeterminado.47 

2.3. A aplicabilidade do instituto sustatório pelo Congresso Nacional às Agencias 
Reguladoras. 

 O art. 49, V, da CRFB/88 prescreve a competência congressual para sustar os 

atos normativos que exorbitem os limites do poder regulamentar e da delegação 

legislativa. A indagação que se faz é se esta previsão constitucional se aplica aos atos 

exarados pelas Agências Reguladoras. Isso porque a controvérsia apresentada sobre a 

natureza de sua função normativa poderia trazer questionamentos quanto à sua 

aplicabilidade, principalmente em razão dos objetivos almejados com a outorga das 

prerrogativas de autonomia e distanciamento do mérito político sobre os setores 

regulados.  

Entretanto, independentemente da natureza que se atribua ao poder normativo de 

tais autarquias especiais, não se justificam as dúvidas quanto à sua sujeição ao ato 

sustatório congressual. Se enfocado o ponto de vista formal da produção normativa das 

Agências, ter-se-á poder regulamentar. Se focalizado o grau de inovação na ordem 

jurídica (aspecto material), ter-se-á espécie de delegação. Em ambas as hipóteses, a 

                                                           
46 ARAGÃO, Alexandre Santos de. O poder normativo das agências reguladoras. Revista trimestral de 
Direito Público, São Paulo, Malheiros, n. 36, p. 105, 2001. 
47 Alexandre Aragão defende que as leis criadoras das Agências Reguladoras, dotadas de normas com 
baixa densidade normativa, conferem à Administração Pública “um grande poder de integração do 
conteúdo da vontade do legislador, dentro dos quadros por ele estabelecidos. O objetivo das leis assim 
formuladas é ‘introduzir uma vagueza que permita o trato de fenômenos sociais muito fugazes para se 
prestarem ao aprisionamento em uma regra precisa ‘” (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Op. Cit., 2013. 
p. 441). 



atuação normativa do órgão regulador se subsumirá ao controle previsto no art. 49, V, 

da Carta Maior. 

Nos termos apontados acima, a função normativa das Agências advém de 

delegação legislativa, limitada por standards transversais e específicos a cada segmento. 

Em sendo assim, mostra-se coerente que seja constitucionalmente prevista função 

fiscalizatória sobre tal prerrogativa em favor da própria instituição delegante. Desse 

modo, competirá ao parlamento, enquanto autoridade concedente do poder normativo, 

controlar a observância dos critérios por ele impostos para seu exercício.48  

Percebe-se que o enfrentamento da questão, ainda que indiretamente, foi feito 

por Alexandre Aragão quando lecionou sobre a conformação da Administração Pública 

à ação do legislador para a oxigenação do Estado Democrático, mesmo que, por este, 

lhes tenha sido conferida certa independência.49 

Para nós, a questão não é tão singela. Mesmo que o instituto não seja utilizado 

com tanta frequência pelo Congresso, a existência de instrumento com aptidão a 

produzir efeitos tão significativos em setores estrategicamente regulados merece 

especial atenção e reflexões jurídicas. 

Em primeiro lugar, é preciso superar a máxima anteriormente vista de que os 

dizeres do art. 49, V, da CRFB/88, ao se referirem aos atos exorbitantes dos limites de 

sua delegação, se restringem às hipóteses de delegação legislativa do art. 68, da 

CRFB/88. Tendo em vista o contexto em que surgira a norma, possivelmente o 

constituinte originário tenha objetivado abarcar apenas esses casos, por inexistirem 

outros. Contudo, sabe-se que o referido instrumento de delegação legislativa é 

praticamente inócuo, dado que raríssimas vezes foi utilizado após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988.50 Daí porque adotamos a tese de que o dispositivo 

                                                           
48 O mesmo se verifica com as delegações feitas internamente entre as instâncias do Poder Executivo, 
conforme bem assevera Alexandre Aragão em ARAGÃO, Alexandre dos Santos. Curso de Direito 
Administrativo. 2ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 104-105.  
49 “Também não podem ser desprezadas as competências do Poder Legislativo de fiscalizar todos os 
aspectos da atuação das agências reguladoras (art. 49, X, CF), bem como a atribuição de sustar os seus 
atos normativos que não atendem aos parâmetros e objetivos estabelecidos em lei (art. 49, V, CF). Em um 
Estado Democrático, a conformação de entidades da Administração Pública não pode ficar Dora da 
atuação do Poder Legislativo, ainda que a estas entidades tenha sido originalmente conferida – também 
pelo próprio Legislador – independência”. (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Op. Cit., 2013. p. 358-359). 
50 A saber, foram promulgadas apenas duas leis delegadas sob a égide da CRFB/88, a Lei Delegada nº 
12/92, posteriormente revogada pela Medida Provisória nº 2.215-10/2001 e a Lei Delegada nº 13/92. 



previsto no inciso V do artigo 49 sofrera mutação constitucional51  para abarcar, 

inclusive, os casos de transferência de poder normativo às Agências Reguladoras. Nos 

termos trazidos anteriormente, parcela substancial da doutrina entende por bem receber 

esta natureza de delegação – delegation with standards52 – para fundamentar a outorga 

de função normativa às autarquias especiais, demonstrando uma clara quebra de 

paradigma do Direito Administrativo clássico em direção a um regime jurídico apto a 

acompanhar as inovações e demandas da sociedade senão, também, pela aproximação 

do setor público e privado. 

Sendo assim, não há como ignorar as substanciais modificações no cenário 

fático e jurídico que circundam o dispositivo constitucional em comento. A própria 

prática legislativa nos mostra a existência de 55 propostas de Decretos Legislativos na 

Câmara de Deputados, entre 2001 e 2016, objetivando sustar atos de Agências 

Reguladoras. Seria isso demonstração inequívoca de que, por meios informais53, a 

norma constitucional foi elastecida para compreender novas hipóteses de incidência? 

Acreditamos que sim, tanto pela modificação estrutural da forma orgânica do Estado, 

quanto pela própria atuação do legislador em face do novo modelo. 

Em segunda análise, devem ser apreciadas as limitações da delegação de função 

regulatória para averiguar a compatibilidade do controle com os contornos existentes à 

própria delegação. Sobre o tema, Diogo de Figueiredo Moreira Neto54 trabalha a 

existência de duas ordens de limitação: as de ordem externa e as de ordem interna. O 

autor conceitua as limitações de ordem externa como aquelas aplicáveis a qualquer ato 

normativo de um determinado sistema jurídico, uma vez que contempla a harmonia 

tanto com o direito vigente supraordinado55  quanto com o equiordinado.56  Já as 

                                                           
51 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 8ª ed. 
rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 134. 
52 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit., 2006. p. 172-173. 
53  Luis Roberto Barroso caracteriza a mutação constitucional como terceira modalidade de poder 
constituinte, para além do originário e do reformador. Ressalta o autor que a mutação é modalidade que se 
exerce em caráter permanente e por mecanismos não previstos. Assim “a alteração por via informal se dá 
pela denominada mutação constitucional, mecanismo que permite a transformação do sentido e do 
alcance de normas da Constituição, sem que se opere, no entanto, qualquer modificação do seu texto. A 
mutação está associada à plasticidade de que são dotadas inúmeras normas constitucionais” (BARROSO, 
Luís Roberto. Op. Cit., 2013. p. 145-150). 
54 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. Cit., 2001. p. 167-168. 
55 “Isso significa que ao direito supraordinado não deve, a norma reguladora produzida pela agência 
autônoma, opor qualquer contraditoriedade, pois, por ser aquele de natureza de maior hierarquia, sempre 
prevalecerá, com prejuízo da validade da norma infraordinada que lhe for ilegalmente oposta, no caso, 
com abuso de poder”. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. Cit., 2001. p. 167-168. 



limitações de ordem interna, se subdividem entres os parâmetros formais e materiais 

fixados na norma delegante. É dizer que, os atos normativos delegados deverão seguir 

rigorosamente os limites procedimentais e temporais impostos às Agências pelo 

Legislador. No mesmo sentido, deverão as normas reguladoras se ater, 

substancialmente, aos parâmetros materiais elencados no rol de competências 

regulatórias da Agência. O autor já sinalizava, aqui, a problemática da violação desta 

limitação, apontando a invalidade da norma reguladora expedida em função da 

usurpação de poder.57 

Tão logo assentada a possibilidade jurídica de sustação parlamentar dos atos 

normativos expedidos por Agências Reguladoras, necessário se faz traçar alguns 

parâmetros específicos que limitem a aplicabilidade desse expediente ante as 

peculiaridades dos órgãos reguladores independentes. 

2.3.1. Considerações sobre as Capacidades Institucionais dos órgãos reguladores 

aplicadas ao mecanismo de sustação congressual de seus atos 

 O desenho institucional das Agências Reguladoras visa permitir que as suas 

atividades sejam desenvolvidas de modo independente e técnico. Não por outra razão, 

além das garantias de autonomia que tipicamente gozam as autarquias, as Agências 

Reguladoras também gozam de proteções especiais (autonomia financeira, patrimonial e 

administrativa). 

 Como antecipado, os seus Diretores devem ser nomeados, a partir de critérios 

técnicos, para o exercício de um mandato temporalmente pré-fixado. Ademais disso, 

contam as Agências Reguladoras com profissionais especializados no setor econômico 

pertinente e as suas decisões não se sujeitam, na ótica da melhor doutrina58, ao chamado 

controle hierárquico impróprio. 

                                                                                                                                                                          
56 “Tampouco ao direito equiordinado, conformado pelas normas de igual hierarquia normativa, não pode 
a norma reguladora produzida pela agência autônoma opor-se, pois se cada uma dessas normas paralelas 
deriva sua validade de fundamentos legislativos distintos, todos presumidamente válidos, presume-se, 
também que devam harmonizar-se reciprocamente, sem invasão de poder de uma sobre a outra”. 
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. Cit., 2001. p. 167-168. 
57 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Op. Cit., 2001. p. 167-168. 
58 Sobre o tema, vale destacar a existência do Parecer nº AC 051 da AGU, datado de 12/06/2006, no qual 
a Advocacia Geral da União defende o controle ministerial das Agências Reguladoras nos seguintes 
termos: “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 



 Nada obstante, os processos de deliberação das Agências Reguladoras preveem 

mecanismos que possibilitam a ampla e dialógica participação dos agentes regulados, o 

que reduz o déficit informacional do órgão regulador e contribuí para o aperfeiçoamento 

técnico de sua produção normativa. 

 Com base nessas razões, a jurisprudência brasileira assentou a premissa de que 

os atos emanados das Agências Reguladoras gozam de uma presunção de legitimidade 

reforçada quanto ao seu mérito – que reclama dos outros poderes uma postura de 

deferência e autocontenção, a ser excepcionada apenas diante de evidentes 

irregularidades. Nesse sentido, decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça: 

III - Isto porque o Poder Judiciário, quando instado a se manifestar 

acerca de algum ato administrativo, deve agir com cautela, nos 

estreitos limites da legalidade, mormente em se tratando de questões 

concernentes a atos administrativos de agências reguladoras, cujo 

âmbito de atuação se dá com fulcro em legislação com ampla 

especificidade técnica sobre o mercado regulado. IV - Assim, a 

decisão atacada gera risco à ordem pública e à economia pública, na 

medida em que, ao privilegiar um interesse privado em detrimento do 

sistema elétrico como um todo, possibilita o desequilíbrio do sistema 

no qual se baseia a produção, transmissão, distribuição e 

                                                                                                                                                                          

e eficiência da Administração, assim como podem ser anuladas as suas decisões de mérito quando a 
entidade for incompetente para adotá-las, observada a repartição de competências entre os diversos 
órgãos e entidades federais definida em leis e regulamentos. Não fosse assim, estaria admitido que esses 
entes pudessem se auto administrar de forma alheia 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 a competência de outros órgãos ou entidades da Administração Federal direta ou indireta, 
inclusive do próprio Presidente da República ou dos Ministros de Estado, tornando-se verdadeiras “ilhas” 
de poder alheias a qualquer controle pela Administração central”. (Publicações Eletrônicas da Escola da 
AGU: Coletânea de Manifestações da Consultoria-Geral da União - v. 1. Organização de Arnaldo 
Sampaio de Moraes Godoy; Otavio Luiz Rodrigues Junior - Brasília: 2012. Disponível em: 
<https://goo.gl/yB0uVw>. Acessado em: 03/08/2016). Contudo, ressalvamos que a maior parte da 
doutrina se opõe às razões trazidas pela AGU. Filiamo-nos às lições de Alexandre Santos de Aragão 
quando assevera “não concordamos com o Parecer Normativo da AGU pelas seguintes razões: 1) não é o 
fato de uma entidade alegadamente violar a competência de outra que legitima que seja a própria entidade 
parte da disputa (a União, por sua Advocacia) o juiz da sua solução; 2) contraria as leis das agências 
reguladoras que lhes assegura a posição de última instância administrativa; 3) o recurso hierárquico 
impróprio não pode ser genericamente extraído da supervisão ministerial ou, muito menos, do regime 
presidencialista, sendo imprescindível a sua previsão legal expressa e específica; 4) ao julgar a ADIN nº 
1.949-0, que versava justamente sobre as agências reguladoras, o STF expressamente afirmou que o 
Direito brasileiro não acolheu uma visão imperial ou napoleônica do presidencialismo; 5) é justamente 
nos E.U.A., berço do presidencialismo, que as agências mais possuem garantias de autonomia na 
Administração Pública federal, desde que não desvirtue o arcabouço organizacional legal de entidades da 
Administração Indireta e não comprometa a possibilidade de decisão jurídica em conflito com a União e 
os órgãos de sua Administração Direta, aí inclusa a AGU. (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Op. Cit., 
2013. p. 398-399). 



comercialização de energia elétrica do país. Agravo regimental 

desprovido.59  

Sendo assim, a capacidade institucional60 das Agências Reguladoras deve ser 

tida como norte pelo legislador61 ao desempenhar sua função constitucionalmente 

prevista no art. 49, V. Ademais, não se pode perder de vista o princípio da 

conformidade funcional, corolário do princípio da separação de poderes, quando da 

interpretação das normas definidoras de competências constitucionais. Daniel Sarmento 

bem assenta que “não podem ser admitidos resultados que desconsiderem a vocação de 

cada um dos órgãos do Estado, o tipo de legitimação que caracteriza suas decisões, bem 

como as capacidades institucionais que reúne”.62 

Dito isso, defendemos que, em nome da preservação dos poderes neutrais63 das 

Agências Reguladoras, decorrente de seus contornos institucionais, sempre que essas 

entidades autárquicas especiais editarem atos normativos dentro dos limites de ordem 

externa e, principalmente, dentro dos parâmetros materiais de ordem interna, não será 

constitucionalmente possível manejar o instrumento sustatório.  

Por outro lado, nos casos em que as Agências Reguladoras, eventualmente, 

extrapolarem as competências que lhes foram conferidas, poderá o Congresso Nacional 

se valer de sua função fiscalizatória para sustar o ato exorbitante. A legitimação do 

exercício desta faculdade constitucional, contudo, não vem desacompanhada do ônus de 

fundamentação. Assim, deve o legislador, para manejar o instituto, cercar-se de 

justificação adequada64  que demonstre por todos os meios que lhes aprouver os 

                                                           
59 STJ – Corte Especial, AgRg na SS 2.727/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 03/09/2014, 
DJe 16/10/2014. 
60 Sobre a teoria das capacidades institucionais, v. ARGULHES, Diego Werneck; LEAL, FERNANDO. 
“O argumento das 'capacidades institucionais' entre a banalidade, a redundância e o absurdo”. Direito, 
Estado e Sociedade, v. 38, p. 6/50, 2014. 
61 “Essa complexidade e tecnicidade profundamente relacionada a determinadas atividades econômicas é 
justamente o fator preponderante de legitimação para a fixação de competências normativas do Poder 
Executivo para regular determinados setores da economia. As referidas complexidade e tecnicidade criam 
um déficit de informações para o Poder Legislativo, que se vê em uma situação em que não há outra saída 
a não ser abrir mão de competências normativa em prol do Poder Executivo, o qual possui melhores 
condições para tomar decisões em relação à regulação de setores específicos” (VOLOTÃO, Romilson de 
Almeida. A discricionariedade administrativa e suas modalidades no Estado Regulador. In: GUERRA, 
Sérgio (org.). Teoria do Estado Regulador. Curitiba: Juruá, 2015. p. 426). 
62 SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Op. Cit., 2013. p. 444. 
63 Ver ARAGÃO, Alexandre Santos de. Op. Cit., 2013. p. 473-477. 
64 A respeito do devido processo legislativo, com especial enfoque ao dever de motivação do parlamento, 
v. BARCELLOS, Ana Paula de. Direitos Fundamentais e Direito à Justificativa: Devido Procedimento 
na Elaboração Normativa. Belo Horizonte: Fórum, 2016. 



excessos perpetrados pela Agência Reguladora quando da edição da norma que se 

pretende sustar. Arcará, portanto, o Congresso Nacional com substancial dever de 

motivação para que o Decreto Legislativo produza seus efeitos validamente.  

Essa incumbência retira fundamento de validade no próprio Estado Democrático 

de Direito que o instituto busca promover. Isso porque as Agências Reguladoras 

possuem legitimidade para atuar nos setores regulados, sem que outro Poder usurpe sua 

função e subverta sua sofisticada engenharia institucional, especialmente seu objetivo 

precípuo de afastar decisões políticas destes segmentos econômicos.  

3. Tredestinação da competência congressual: parâmetros para averiguação do 

desvio de finalidade na sua utilização 

Apesar de todas as proposições teóricas, nem sempre o dever-ser se coaduna 

com a realidade. Não existem instituições infalíveis e, portanto, assim como devemos 

analisar a utilização do Decreto Legislativo para sustar atos que exorbitem os limites da 

delegação outorgada às Agencias Reguladoras – quando esta falha para com seus limites 

jurídico-institucionais –, devemos, também, explorar casos em que o instrumento 

sustatório é utilizado fora de suas hipóteses de cabimento pelo próprio legislador.  

Conforme já sinalizado anteriormente, parlamentares já recorreram diversas 

vezes à previsão constitucional do art. 49, V para sustar atos normativos expedidos por 

Agências Reguladoras.65 Contudo, apenas um Decreto Legislativo com essa finalidade 

foi aprovado pelo Congresso Nacional. Ainda assim, os impactos decorrentes de uma 

potencial utilização frequente deste instituto, sem a devida reflexão quanto às limitações 

para seu uso, saltam aos olhos pela nocividade à sistemática de eficiência e estabilidade 

dos setores regulados, correndo o risco de subverter o propósito das entidades 

autárquicas especiais e esvaziar sua missão institucional.66 

Esse foi o caso do Decreto Legislativo nº 273/2014, proposto pelo Deputado 

Beto Albuquerque (PSB/RS). Seu objetivo era sustar a eficácia da Resolução nº 52, de 
                                                           
65  Vide, exemplificativamente, PDC nº 950/2001, PDC nº 734/2003, PDC nº 1.155/2004, PDC nº 
1.833/2005, PDC nº 13/2007, PDC nº 2.349/2009, PDC nº 2.828/2010, PDC nº 472/2011, PDC nº 
583/2012, PDC nº 1.409/2013, PDC nº 1.493/2014, PDC nº 10/2015 e PDC nº 335/2016. 
66 A sistemática das Agências Reguladoras enfrenta, até hoje, diversos obstáculos impostos em face de 
sua autonomia reforçada. Exemplo disso são as previsões legais a fim de possibilitar, juridicamente, o 
recurso hierárquico impróprio e, também, a abstenção em nomear dirigentes para que os interinos – 
exercentes de fato do cargo – não gozem da impossibilidade de livre exoneração. 



06 de outubro de 2011 da ANVISA, que havia determinado a proibição da produção, 

importação, prescrição e comercialização de anorexígenos anfetamínicos utilizados na 

fabricação de remédios inibidores de apetite. Além disso, a resolução impunha diversas 

restrições regulatórias ao uso e comercialização da sibutramina, medicação utilizada no 

tratamento de obesidade. 

É de fácil acesso, no sitio eletrônico da Anvisa, diversas noticias67, convocações 

para audiências públicas68, relatórios técnicos com estudos e resultados dos encontros 

com atores especializados69 , além de, inclusive, existir um hotsite70  compilando 

informações e proporcionando uma plataforma didática e informativa sobre o tema. 

Ademais, fóruns de discussão foram instalados no Senado, em reunião conjunta das 

comissões de Direitos Humanos e Legislação Participativa e de Assuntos Sociais do 

Senado Federal, após o requerimento do Senador Paulo Paim (PT/RS).71 Percebe-se que 

tão somente após amplo debate e aprofundamento na questão, é que a Agência 

Reguladora, então, editou medida restritiva a esses medicamentos. 

Apesar disso, na justificativa para proposição do Decreto Legislativo, o 

parlamentar afirmou que a Resolução “extrapola a sua competência legal e invade 

competência do Poder Legislativo”, apontando a insatisfação da classe médica, 

questionamento aos estudos utilizados pela Anvisa e prováveis consequências para os 

pacientes como motivação para a sustação da ato normativo da Agência. Concluiu suas 

razões dizendo que “infelizmente, um órgão da importância da Anvisa ainda não possui 

dados técnicos e científicos conclusivos a respeito desses medicamentos que neste 

momento estão em discussão”. 

As razões breves e genéricas que motivam a existência do Decreto Legislativo nº 

273/2014 se mostram inadequadas a justificar sua utilização. Isso porque não trazem 

qualquer apontamento sobre em que aspecto a competência outorgada à Anvisa foi 

excedida. Suas razões atacam unicamente o mérito da medida regulatória, de modo que 

                                                           
67 Disponível em: <https://goo.gl/395nqk>. Acessado em: 10/11/2016. 
68  Disponíveis em: <https://goo.gl/iZBvi6>, <https://goo.gl/Cd1plj> e <https://goo.gl/6BqbC9> 
Acessados em: 10/11/2016. 
69  Disponíveis em: <https://goo.gl/3WM2d9>, <https://goo.gl/PbHHTM>, <https://goo.gl/R6sSu5>, 
<https://goo.gl/89YSdQ>, <https://goo.gl/54xNS6> e <https://goo.gl/8HWIzB>. Acessados em: 
10/11/2016. 
70  Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/anorexigenos/index.html>. Acessado em: 
10/11/2016. 
71 Disponível em: <https://goo.gl/LlCcdF>. Acessado em: 11/11/2016. 



se afigura um juízo do legislador sobre a qualidade da regulação. Este é um claro 

exemplo de desvio da atuação fiscalizatória do Congresso, eis que incorpora aspectos 

políticos às normas do setor regulado. Assim, superar-se-ia a decisão eminentemente 

técnica e procedimentalizada da Agência pelo posicionamento do legislador, em geral, 

mais suscetível à influência de grupos de interesse e menos abalizado tecnicamente. 

Ora, sempre existirão profissionais com opiniões distintas qualquer que seja o 

ramo ao qual pertençam. Entretanto, a outorga feita para a Agência Reguladora transfere 

para ela o papel de agente público encarregado de sopesar, tecnicamente, os 

posicionamentos dos estudiosos daquele setor, selecionando, com base em pesquisas 

aprofundadas, a regulação que melhor atenda ao interesse público, mantendo sua 

equidistância entre os interesses envolvidos.72  

Sabe-se que, em função da natureza política de sua atuação, os congressistas não 

precisam guardar rígido comprometimento com a imparcialidade e tecnicidade nos 

debates e deliberações. Em razão da própria estrutura do processo eleitoral, sobretudo 

do financiamento de campanhas, e da lógica representativa que norteia a atuação 

parlamentar, entendemos que os Deputados e Senadores estão mais suscetíveis à captura 

do que as Agências Reguladoras.73 A correlação desse comportamento com o desenho 

institucional do Poder Legislativo foi bem abordado por Rodrigo Brandão quando 

assevera que: 

                                                           
72 “Na realidade, o essencial é ter em consideração que uma atividade desempenhada com ares de “poder 
neutral”, distinto do Estado, dos regulados e dos consumidores, ativos ou potenciais, enfim de todos os 
interessados no setor administrado e orientado pelas entidades competentes, não pode ter a fragilidade de 
interferência preponderante por quaisquer dos interesses envolvidos concretamente” (GONÇALVES, 
Leonardo Gomes Ribeiro. “A função estatal de regulação e os problemas atuais do direito regulatório 
brasileiro”. In GUERRA, Sérgio (org.). Teoria do Estado Regulador. Curitiba: Juruá, 2015. p. 246). 
73 Adilson Dallari esboça entendimento diverso, ao pontuar que os parlamentares teriam menor propensão 
que as Agências Reguladoras a serem cooptados por grupos de interesse, pois atualmente qualquer 
cidadão, sociedade civil organizada, a imprensa e o Ministério Público exercem grande pressão sobre os 
legisladores em função do elevado grau de transparência e publicidade de suas atuações. Frisa, ainda, o 
autor que: “O grande perigo no tocante à eficácia da atuação das agências reguladoras está na sua captura 
pelos setores por elas controlados. Com o decorrer do tempo, a burocracia e o assessoramento técnico das 
agências vão se familiarizando com as empresas controladas. Há sempre um risco de promiscuidade entre 
estas e os dirigentes das agências, risco esse que a legislação procura minimizar. No Legislativo, esse 
risco é bem menor, não só pela presença das minorias, o que assegura o caráter democrático do controle 
parlamentar, mas também pela temporariedade dos mandatos dos parlamentares e da alternância destes 
nas diversas comissões permanentes. Enfim, parece ser bem mais difícil a captura de uma comissão 
parlamentar por determinado setor ou grupo empresarial” (DALLARI, Adilson Abreu. Controle político 
das agências reguladoras. Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo: Malheiros, n. 38, p. 16 et 
seq., 2002). 



O caráter indireto e desinformado das eleições faz com que os representantes 

respondam mais intensamente a formas mais diretas e custosas de 

comunicação política, como os lobbies e as contribuições de campanha. Tais 

circunstâncias elevam o peso de minorias bem articuladas no processo 

político, em detrimento de grupos difusos que não têm os recursos, a 

organização e os aliados necessários para pressionar os políticos, de maneira 

a que as leis favoreçam, sistematicamente, os primeiros.74 

Objetivando mitigar cenários como este, em que a competência congressual 

prevista no art. 49, V, da CRFB/88 foi utilizada à revelia dos parâmetros por nós 

erigidos, é que este trabalho propõe a distinção entre as hipóteses de cabimento do 

Decreto Legislativo, além de sugerir critérios de fundamentação a serem observados 

para que reste configurada a constitucionalidade do instituto sempre que a referida 

ilegalidade seja perpetrada pelas Agências Reguladoras.  

Assim sendo, adotando a premissa de que a sustação congressual só pode se dar 

ante transbordamentos de competência das autarquias independentes, toda vez que o 

Congresso lançar mão do Decreto Legislativo para fins políticos, ou sem que se 

verifique, no caso, a antijuridicidade da norma, o ato sustatório será eivado de 

inconstitucionalidade. 

4. Superação legislativa das decisões das Agências Reguladoras 

Até esse momento, nos dedicamos a explicitar as razões pelas quais a utilização 

política e não fundamentada do mecanismo de controle externo das Agências 

Reguladoras, previsto no art. 49, V, da Constituição de 1988, seria ilegítima. Contudo, 

devem ser trazidas também reflexões sobre a atuação legiferante ordinária em face do 

poder regulamentar e do regime jurídico conferidos às entidades autárquicas especiais. 

Sabe-se que a delegação, nos moldes em que é feita para conferir função 

normativa aos entes reguladores, não transfere a estes, em absoluto, o poder legiferante. 

Sendo assim, pode o Congresso, a qualquer tempo, recorrer à via legislativa ordinária 

para disciplinar as matérias que estejam ao seu alcance, posto que essa é sua função 

precípua. Tal entendimento não esbarra em qualquer óbice em razão da própria natureza 

do poder legiferante e desta espécie de delegação. 

                                                           
74 BRANDÃO, Rodrigo. Op. Cit., 2012. p. 205. 



Um ponto a ser ressaltado, aqui, é o fato de que as Agências Reguladoras 

recebem suas competências regulamentares através de uma lei ordinária, de iniciativa 

privativa do Chefe do Poder Executivo – uma vez que lhe compete privativamente 

deflagrar o processo legislativo sobre organização administrativa – e que se submete aos 

procedimentos internos das casas legislativas, nos quais serão debatidos os standards da 

delegação. Esse procedimento confere legitimidade ao poder normativo em questão, 

posto que envolve em sua delimitação todos os atores possuidores, originariamente, das 

competências que serão exercidas pelo órgão regulador. Nesse sentido, pontifica 

Alexandre Aragão: 

Fica claro, assim, que a criação, disciplina e a subsistência de agências 

reguladoras são legitimadas pela conjunção das prerrogativas legislativas dos 

titulares dos dois poderes legitimados democrático-eleitoralmente – Chefe 

do Poder Executivo e Poder Legislativo. 

A este respeito, PETER STRAUSS afirma que o Princípio da Separação dos 

Poderes deve ser hoje integrado por considerações ligadas à proteção das 

garantias individuais, mediante a imposição de requisitos de objetividade e 

imparcialidade, e por preocupações inerentes ao “sistema de freios e 

contrapesos” entre os diversos órgãos e entidades estatais. Assevera ainda 

que a separação do poder “into three separate branches” apenas diz respeito 

à cúpula do Estado, sendo as agências irredutíveis a uma só dos poderes. A 

vitalidade e legitimidade destas adviria, ao contrário, exatamente do 

equilíbrio entre os influxos – checks and balances – sobre elas exercidos 

pelos três poderes tradicionais do estado.75 

Toda espécie de delegação se sujeita, em última análise, à avocação da 

competência delegada pela autoridade delegante. Esse fenômeno se aplica até mesmo na 

hipótese de delegação normativa mais intensa de que se tem conhecimento, como a 

deslegalização. Assim pontua Caio Tácito ao narrar o entendimento do Conselho de 

Estado Francês sobre a matéria: 

O Legislador pode, em principio, determinar soberanamente a competência 

do poder regulamentar; que pode, para esse fim, decidir que certas matérias 

pertinentes à competência do Poder Legislativo entrarão na competência do 

                                                           
75  ARAGÃO, Alexandre dos Santos. “A Legitimação Democrática das Agências Reguladoras”. In 
BINENBOJM, Gustavo (Coord.). Agências Reguladoras e Democracia. Rio de Janeiro: Editora Lumen 
Juris, 2006. p. 2. 



poder regulamentar e que os decretos baixado nestas matérias podem 

modificar, ab-rogar ou substituir as disposições legislativas; que aqueles 

poderão, ao seu turno, serem modificados por outros decretos até que o 

Legislador avoque, de novo, as matérias em causa, em termos que excluam, 

para o futuro a competência do poder regulamentar.76 

Dessa forma, o Congresso Nacional pode, se entender cabível, superar as 

decisões das Agências Reguladoras desde que enfrente, para tanto, todos os ônus do 

processo legislativo – iniciativa, quóruns, aprovação em comissões, revisão pela outra 

Casa Legislativa, sanção ou veto presidencial e, eventualmente, superação do veto por 

maioria parlamentar qualificada. É por isso que Alexandre Aragão afirma ser a 

autonomia das Agências Reguladoras apenas relativa frente ao Poder Legislativo, uma 

vez que este poderia alterar seu regime jurídico, ou mesmo extingui-las. Entende o autor 

que “a única exceção seria se a própria Constituição assegurasse a independência desta 

ou daquela entidade reguladora. A nosso ver, contudo, não há esta hipótese em nossa 

Carta Magna”.77  

Recentemente, parlamentares recorreram à via legislativa ordinária para que 

fosse estabelecida uma exceção regulatória à pílula do câncer, fazendo com que tal 

medicamento não se submetesse à concessão de registro junto à Anvisa, necessário para 

sua produção, distribuição e utilização. Em função de excepcionalidades do caso 

concreto é que foi aprovada e sancionada a Lei nº 13.269/2016, superando os 

procedimentos de ordem técnica exigidos pela Agência. 

O caso foi levado ao Supremo Tribunal Federal por meio da ADI nº 5.501, 

ajuizada pela Associação Médica Brasileira – AMB. A tutela provisória de urgência 

requerida pela autora foi levada a julgamento em 19 de maio de 2016, oportunidade na 

qual o plenário decidiu pela aparente inconstitucionalidade da norma e sua consequente 

suspensão até a análise definitiva do mérito da ação.  

O resultado do julgamento demonstrou ampla divergência dentro da Suprema 

Corte, visto que a medida foi deferida por seis votos a quatro. Dentre os que 

acompanharam o posicionamento do Min. Relator, Marco Aurélio, pelo deferimento 

                                                           
76 TÁCITO, Caio. Op. Cit., 1997. p. 509. 
77 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Op. Cit., 2013. p. 358-359. 



estavam os Ministros Luis Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Teori Zavascki, Luiz Fux e 

Ricardo Lewandowski. 

Para além dos argumentos de interesse público, direito a saúde, segurança, 

integridade e dignidade dos pacientes, alguns Ministros invocaram a reserva de 

administração e a separação de poderes, como fundamento para declarar a 

inconstitucionalidade do diploma impugnado. 

Divergiram os Ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, Rosa Weber e Dias 

Toffoli. Estes também exerceram um juízo de ponderação entre o direito a saúde e a 

segurança dos pacientes, porém concluindo pela interpretação conforme a constituição, 

de modo que o medicamento apenas fosse disponibilizado para pacientes terminais. 

Merecem destaque os votos dos Ministros Gilmar Mendes e Edson Fachin, que 

afastaram a competência privativa da Anvisa em decidir sobre o tema, invocando o 

paralelismo das formas e negando a impossibilidade de deliberação da matéria pela via 

legislativa ordinária. 

Neste trabalho, não caberia discutir profundamente a correção técnica da 

produção normativa dos atores institucionais em conflito. A Lei nº 13.269/2016 pode 

ser reputada materialmente inconstitucional, se considerado que ela transgride o direito 

à saúde – inclusive sob o prisma dos deveres de proteção.78  

Contudo, a nosso ver, tal diploma não apresenta nenhum defeito formal 

aparente. Se as próprias Agências Reguladoras só existem por obra do parlamento, não 

nos parece lícito constitucionalizar, por via hermenêutica, o regime jurídico e as 

competências que lhes foram outorgadas por meio de lei ordinária.79 Assim sendo, pode 

o Congresso Nacional – no exercício das competências legiferantes inalienáveis que 

detém – modificar, no todo ou em parte, normatizações exaradas por Agências 

Reguladoras, ou até mesmo acrescentar ao ordenamento setorial exceções ou novas 

diretrizes que vincularão os órgãos reguladores.  

                                                           
78 “Importante consequência da dimensão objetiva dos direitos fundamentais está em ensejar um dever de 
proteção pelo Estado dos direitos fundamentais contra agressões dos próprios Poderes Públicos, provindas 
de particulares ou de outros Estados. Esse dever de proteção mostra-se associado sobretudo, mas não 
exclusivamente, aos direitos à vida, à liberdade e à integridade física (incluindo o direito à saúde)” 
(MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. Cit., 2013. p. 168). 
79 Em função do princípio do paralelismo das formas, sabe-se que os diplomas legislativos podem 
modificar ou revogar outras leis, exceto quando estas ostentem status hierárquico superior àqueles. 



Nesse ponto, parece oportuno transcrever excerto das informações prestadas pela 

Presidência da Câmara dos Deputados nos autos das ADI nº 5.501 – com o qual 

concordamos integralmente: 

Há de se acentuar que, atualmente, a Lei n. 6.360/1976 sujeita à vigilância 

sanitária os medicamentos, as drogas, os insumos farmacêuticos correlatos, 

cosméticos e saneantes, a fim de se obter o registro dos produtos para 

comercialização. Trata-se de lei ordinária que vincula o administrador 

público, estipulando protocolos e exigências para a aprovação e liberação do 

uso de substâncias controladas, após registro junto à ANVISA. 

A Lei nº 6.360/1976, contudo, não vincula o legislador, pois somente a 

Constituição pode traçar os limites da atuação do Poder Legislativo. Pode tal 

Poder, por meio da edição de outra lei ordinária, como a Lei nº 13.269/2016, 

alterar, revogar/derrogar diploma legal anterior de mesma estatura jurídica 

5. O papel do Poder Judiciário no reestabelecimento da harmonia constitucional 

entre os Poderes da República 

Fixadas as noções sobre a legitimidade para utilização da competência 

congressual sustatória de atos normativos do Poder Executivo e, especialmente, das 

Agências Reguladoras, analisaremos, por fim, o papel do Poder Judiciário na equação 

final das repartições de competências constitucionais e exercício de funções entre os 

Poderes. Buscaremos evidenciar quando e sob que circunstâncias as Cortes poderão 

atuar em prol da convivência harmônica dos Poderes da República. Em última análise, 

perceber-se-á que este recurso representa outro mecanismo de checks and balances, 

promovendo a contenção da atuação do próprio Estado sobre os particulares. 

É notória a atuação do Judiciário como fiel da balança na manutenção do Estado 

de Direito, sendo a instância institucionalmente desenhada para o deslinde de conflitos, 

sejam eles entre particulares ou envolvendo atores públicos. É o corpo de magistrados 

que garantirá, em última análise, que se façam respeita os valores Democráticos e a 

ordem jurídica – que possui função estabilizadora social. Não por outra razão, o art. 5º, 

XXXV, da Constituição prescreve a inafastabilidade de apreciação judicial de qualquer 

lesão ou ameaça a direito. 



Tendo em vista os parâmetros traçados para a utilização do mecanismo 

sustatório, deverá ser analisado, casuisticamente, seu cabimento. Para tanto, deverão ser 

tidos em consideração (i) os limites internos e externos da delegação normativa em 

favor do órgão regulador, (ii ) as capacidades institucionais do órgão que editou a norma, 

contrastadas com a matéria regulada e (iii ) a justificativa do Decreto Legislativo 

deflagrador do controle externo. 

Inexistindo substrato fático e jurídico que demonstre efetivamente o 

transbordamento da competência ou do poder regulamentar outorgado às Agências 

Reguladoras, de modo a configurar a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo 

sustatório, em nome das garantias constitucionais, poderá o particular eventualmente 

prejudicado pela suspensão de norma regulatória acionar o Poder Judiciário para tutelar 

sua esfera de direitos.80 

Cumpre destacar, ainda, que a utilização ilegal da competência congressual 

contra ato normativo das Agências Reguladoras pode ser combatida através da 

propositura de ações do controle concentrado de constitucionalidade. Referindo-se ao 

Decreto Legislativo e às Resoluções do Congresso ou de cada uma de suas Casas, Luis 

Roberto Barroso defende que esses instrumentos, por possuírem força de lei, “sujeitam-

se, consequentemente, ao controle de constitucionalidade, tanto formal quanto 

material”.81 

Assim, dada a normatividade do Decreto Legislativo que retira fundamento de 

validade do art. 49, V, da CRFB/88, conforme jurisprudência supramencionada82, 

conjugada com sólida doutrina, é que sustentamos a viabilidade de utilização do 

controle concentrado para reestabelecer a competência e autoridade das autarquias 

especiais independentes em face de sustações inconstitucionais de seus atos normativos.  

Nem se diga que pela natureza secundária dos regulamentos expedidos pelas 

Agências Reguladoras, em nome do paralelismo das formas, o Decreto Legislativo 

                                                           
80 Nessa hipótese, o autor da ação trará a arguição de nulidade do Decreto Legislativo em sua causa de 
pedir e, por conseguinte, o provimento jurisdicional não será dotado de efeitos erga omnes nem constará 
da parte dispositiva da sentença. 
81  BARROSO, Luis Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição 
sistemática da doutrina e analise critica da jurisprudência. 6ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 
203. 
82 STF – ADI nº 748 Medida Cautelar, Relator  Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em: 
01.07.1992, publicado em: 06.11.1992. 



nesses casos, excepcionalmente, teria essa natureza, para que, assim, restasse afastado o 

controle concentrado. Conforme amplamente debatido, mesmo considerando, 

formalmente, que os atos normativos das Agências retiram fundamento de validade da 

sua lei criadora, atraindo diretamente a normatividade secundária para essas normas, 

defendemos que, ainda assim, materialmente tais regulamentos possuem normatividade 

primária. Por isso, em função de seu elevado grau de abstração, generalidade e inovação 

na ordem jurídica, viabilizados pela baixa densidade normativa existente nos parâmetros 

erigidos pelo Legislador, Alexandre Aragão, respaldado na doutrina italiana de Silvano 

Labriola, endossa o entendimento de que a normatividade dos órgãos reguladores é tão 

atípica, que “a normatização da autoridade teria nesta hipótese, de fato, força 

primária”.83 

Por fim, é necessário mencionar o controle judicial dos diplomas legislativos que 

derrogarem ou modificarem a disciplina regulatória feita por determinada Agência 

Reguladora. Como se viu no caso da ADI nº 5.501, o Supremo Tribunal Federal poderá 

levar em consideração diversas particularidades do caso para averiguar a 

constitucionalidade da medida. Contudo, pelo posicionamento majoritário na referida 

ação e em julgados de outros tribunais – cf. já destacado acima –, percebe-se uma 

tendência de deferência do Poder Judiciário às medidas adotadas pelas autarquias 

independentes. Com efeito, a Suprema Corte tem levado em consideração as 

capacidades institucionais daquelas entidades para determinar quais normas devem 

reger os ordenamentos setoriais, objetivando seja atingido resultado maximizador da 

equação eficiência e interesse público. Tal postura será profundamente analisada em 

futuros trabalhos, visto que sua pormenorização fugiria ao escopo desta pesquisa. 

6. Considerações finais 

Parecem-nos estarem presentes razões suficientes para concluir que o instituto 

sob análise não só é compatível com as noções contemporâneas de separação de 

poderes, mas também proporciona mecanismo muito valioso para o avanço do Estado 

Democrático de Direito em função da legitimação do Congresso Nacional para 

fiscalizar a atuação normativa do Poder Executivo. Esta função esboça da melhor forma 

                                                           
83 LABRIOLA, Silvano. Le Autoritá Indipendenti: Da fattori evulutivi ad elementi della transizione nel 
Diritto Pubblico Italiano, Giuffrè, Milano, 1999, p. 15. Apud ARAGÃO, Alexandre Santos de. Op. Cit., 
2013. p. 442.  



possível que, uma vez respeitadas as limitações impostas ao próprio exercício do 

controle de um poder sobre o outro, a atribuição de poderes ao Estado caminha em 

conjunto com a atribuição de responsabilidades e mecanismos fiscalizatórios. Reproduz-

se, assim, a lógica de que, sempre, “o poder contenha o poder” 84, evitando abusos e 

desvios de finalidade que venham a ser prejudiciais ao povo e às instituições. 

Em razão da mutação constitucional, o art. 49, V, da Carta Maior passou a 

oferecer ao Congresso Nacional mecanismos de controle externo também sobre as 

Agências Reguladoras – órgãos que sequer existiam, com as feições atuais, ao tempo da 

promulgação da Constituição. Entretanto, é preciso pontuar que este é um controle 

restrito, válido tão somente para os casos em que se demonstre, claramente, o 

extravasamento do poder regulamentar ou dos limites da delegação.  

A regra, portanto, deve ser a deferência do legislador em relação aos atos 

normativos dos órgãos reguladores. As capacidades institucionais destas entidades 

permitem e impulsionam que a sua produção normativa vá ao encontro de uma 

regulação estrategicamente técnica e com maior aproximação possível ao interesse 

público. Contudo, assumindo que nenhuma instituição é infalível85 e, possivelmente, 

esses agentes reguladores independentes poderão expedir atos que extravasam os limites 

propostos, excepcionalmente deve-se admitir a sustação congressual por meio de 

Decreto Legislativo. 

Caberá recurso à via judicial tanto para averiguar-se a juridicidade da produção 

normativa das Agências86, quanto para conter os abusos perpetrados pelo legislador no 

exercício de suas competências fiscalizatórias. Será possível romper a inércia judicial, 

objetivando anular os efeitos do ato de sustação, sempre que ele não se mostrar 

compatível com as suas limitadas hipóteses de cabimento, houver falhas na sua 

motivação ou quando o Decreto Legislativo adentrar no mérito regulatório, em razão da 

aplicabilidade do princípio de hermenêutica constitucional de correição funcional. 
                                                           
84 GORDILLO, Augustín. Princípios gerais de direito público. Tradução Marco Aurélio Greco. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1977. p. 109. 
85 Brandão se apoia no conceito de justiça procedimental imperfeita para sustentar que não há instituições 
infalíveis, pontuando que “conforme bem destacado por Conrado Hübner, trata-se de aplicação ao debate 
sobre a interpretação constitucional de certas máximas da sabedoria política: não há procedimento que 
garanta resultados justos; não há instituição infalível, por melhor que seja desenhada; de uma determinada 
concepção de justiça substantiva não advém um desenho institucional” (BRANDÃO, Rodrigo. Op. Cit., 
2012. p. 208-209). 
86 A existência do mecanismo sustatório evidentemente não elide a possibilidade, ainda que concomitante, 
do ato normativo supostamente viciado ser questionado em sede judicial. 



Caso os parlamentares anseiem pela superação do regime regulatório, ou até 

mesmo objetivem modificar a competência conferida às Agências Reguladoras, deverão 

recorrer ao processo legislativo ordinário. Para tanto, arcarão com diversos entraves e 

ônus propriamente desenhados para conferir aos diplomas legislativos amplos debates e 

rodadas de aprovação, incluindo a participação do Chefe do Poder Executivo seja na 

iniciativa, seja ao final com a sanção ou veto. 

Não obstante seja possível superar legislativamente a atuação das Agências 

Reguladoras, sua margem de manobra é essencialmente diminuta, visto que estará 

sujeita, esta lei, ao controle concentrado de constitucionalidade. Como se viu na 

hipótese da ADI nº 5.501, o Supremo Tribunal Federal – mesmo que por eventualidade 

afaste a deferência à tecnicidade dos órgão reguladores – poderá contrastar a norma a 

demais disposições constitucionais e valores demasiadamente abstratos existentes na 

Constituição.  
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