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1 INTRODUÇÃO

O grande dinamismo da economia moderna, caracterizada 
pelo avanço tecnológico e pela globalização, instaurou a urgên-
cia de se instituir entes dotados de capacitação técnica suficien-
te para a regulação de setores de demasiada complexidade, os 
quais o legislador se mostrou incapaz de regular. Em 1995, o 
Poder Legislativo brasileiro inovou a ordem constitucional ao in-
troduzir a previsão expressa de órgãos reguladores para os se-
tores de telecomunicações (art. 21, XI, da Constituição Federal, 
modificado pela Emenda 8/95) e de petróleo (art. 177, § 2º, III, 
da Constituição Federal, modificado pela Emenda 9/95).

A partir de então, surgiram, na administração pública bra-
sileira, autarquias denominadas “agências reguladoras”, com 
as funções de regulação dos serviços públicos delegados pelo 
Estado ao particular e de atividades do setor privado de interesse 
público. A título de exemplificação, citem-se a Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel – Lei n. 9.247/96); a Agência Nacional 
de Petróleo (ANP – Lei n. 9.478/1997); a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel – Lei n. 9.427/1997); e a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa – Lei n. 9.782/1999).

As agências reguladoras foram criadas justamente para pre-
encher tal lacuna regulatória deixada pelo legislador. Como se 
disse, mostrou-se irrefutável a incapacidade do legislador de as-
sumir o encargo de regular todas as matérias atinentes aos se-
tores de atuação dessas agências, como telecomunicações, pe-
tróleo, transporte, vigilância sanitária e energia elétrica, os quais 
foram denominadas por Diogo de Figueiredo Moreira Neto 
(2008, p. 6) de “setores críticos”. Portanto, achou-se consentâ-
nea a instituição de entidades dotadas de competências fiscali-
zatórias, decisórias e, sobretudo, normativas.

As leis de regência dessas autarquias especializadas pre-
veem a edição de atos normativos mais flexíveis que as leis 
propriamente ditas e, assim, de fácil adaptação às vicissitudes, 
instabilidades e flutuações do mercado, o que possibilita a nor-
matização ágil e atualizada de todas as matérias inerentes às 
suas funções. Ademais, são dotadas de um aparato técnico am-
plo e eficiente, com um corpo de profissionais especializados 
nos setores abarcados por suas competências.

No entanto, não é incomum divergências sobre a legalidade 
das disposições de certos atos normativos editados pelas agên-
cias, seja quanto à possibilidade de regulação da respectiva ma-
téria do setor pela via infralegal, muitas vezes impondo obriga-
ções ao particular, seja quanto ao cumprimento, pela agência 
reguladora na edição do ato normativo, dos limites impostos 
pela lei de regência do setor.

Em um primeiro momento, neste artigo, analisar-se-á a exis-
tência de certa discricionariedade na atividade regulatória des-
sas autarquias especiais e até que ponto isso funciona como 
um limitador do controle judicial dos atos normativos editados. 
Na sequência, serão examinados parâmetros de controle desses 

atos pelos tribunais. E, ao fim, será feito um estudo de casos, em 
que será abordado como a jurisprudência dos tribunais regio-
nais federais tem trabalhado com esses parâmetros.

2 INFLUXOS DA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E 

DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DE INTERESSE PÚBLICO SOBRE O 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

A conjuntura atual, marcada pelo processo de globalização, 
pela ampla modernização e pelo crescente grau de complexi-
dade dos serviços públicos e das atividades econômicas de ini-
ciativa privada, não condiz com a vetusta noção de princípio da 
legalidade. O corrente período reclama normas mais flexíveis, 
dotadas de um processo ágil e atualizado de formação, a fim de 
acompanhar o elevado grau de tecnicidade dos setores regula-
dos, o que justifica a regulação pelas agências por meio de atos 
normativos infralegais (SCHIRATO, 2011, p. 509).

A edição de atos normativos pelas agências reguladoras diz 
respeito ao regular exercício de função administrativa normativa 
expressamente prevista e autorizada por suas leis instituidoras, 
o que traz à baila a técnica da deslegalização ou delegificação, 
que surgiu no Direito Italiano (DUARTE JÚNIOR, 2009, p. 1). 
Segundo Canotilho (2000, p. 841), ocorre deslegalização quan-
do uma lei, sem entrar na regulamentação da matéria, rebaixa 
formalmente o seu grau normativo, permitindo que essa maté-
ria possa vir a ser modificada por regulamentos.

No entanto, referida técnica vem com uma nova roupagem, 
pois não há uma delegação pura de competência legislativa, ou 
abdicação da função de legislar pelo Poder Legislativo (MATTOS, 
2011, p. 256)1. No contexto da atividade normativa pelas agên-
cias, a lei autorizadora estabelece parâmetros, standards, prin-
cípios, diretrizes e objetivos gerais a serem respeitados, transfe-
rindo a regulação das respectivas matérias do setor para outra 
sede normativa (BRUNA, 2003, p. 116-117). Em outras palavras, 
a lei reguladora da agência estabelece normas gerais – lei-qua-
dro – e, ao mesmo tempo, autoriza que um ato administrativo 
infralegal complete o seu conteúdo.

Há de se ter em mente, assim, que o exercício dessa fun-
ção somente será possível dentro dos lindes estabelecidos pela 
lei deslegalizadora, isto é, respeitados esses indigitados parâme-
tros, visto que, do contrário, haverá, sim, afronta ao princípio da 

A conjuntura atual, marcada pelo processo de 
globalização, pela ampla modernização e pelo 
crescente grau de complexidade dos serviços 
públicos e das atividades econômicas de 
iniciativa privada, não condiz com a vetusta 
noção de princípio da legalidade.
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legalidade. É nesses limites que o mecanismo de degradação da 
hierarquia normativa, que se vale o legislador, deve ser utilizado.

Não se pode negar que este tema ainda encontra bastan-
te resistência em doutrina mais ortodoxa (CALIL, 2006, p. 135-
1482) e, outrossim, em parcela dos tribunais3. No entanto, a 
jurisprudência pátria já vem caminhando no sentido de reco-
nhecer a legitimidade da competência regulatória normativa 
das agências reguladoras, a partir dessa nova roupagem confe-
rida à deslegalização. Isso pode ser observado em julgados do 
Superior Tribunal de Justiça (REsp 640.460/RJ, REsp 676.172/
RJ, REsp 1.101.040/PR) e dos tribunais regionais federais, so-
bretudo os da 2ª (REEX 201150010149459) e 4ª (AC 5025482-
62.2014.404.7100/RS) Regiões.

Saliente-se que, embora não tenha o Supremo Tribunal 
Federal especificamente se debruçado sobre a deslegalização 
relacionada à atividade normativa das agências reguladoras, 
a Corte Maior já teve a oportunidade de afirmar a legitimida-
de constitucional da deslegalização no julgamento do RE n. 
140.669-1-PE, em que se discutia a exigência de lei para fixar 
a data de vencimento da obrigação tributária do Imposto sobre 
Produtos Industrializados – IPI.

Ocorre que, comumente, há divergências sobre a legali-
dade das disposições de certos atos normativos editados pelas 
agências, que, não raro, deságuam no Judiciário. Instados a se 
pronunciar, muitos órgãos julgadores adotam uma postura de 
deferência à discricionariedade técnica que norteia essa ativida-
de administrativa, pelo que não seria possível ao Judiciário se 
imiscuir no mérito administrativo. Diante disso, questiona-se se 
cabe ao Judiciário exercer o controle desses atos normativos re-
gulatórios e até que ponto esse controle poderia ser exercido.

3 A POSSIBILIDADE E OS PARÂMETROS DE CONTROLE JUDICIAL 

DOS ATOS NORMATIVOS REGULATÓRIOS

Há de se destacar, de início, que a jurisdição brasileira é 
una, fato que encontra esteio, principalmente, no art. 5º, XXXV, 
da Constituição Federal de 1988, que deixou cunhado o prin-
cípio da inafastabilidade da jurisdição e, dessa forma, havendo 
qualquer exorbitância na atuação da administração pública, os 
interessados poderão recorrer ao Poder Judiciário pleiteando a 
correção dos vícios que eventualmente a inquinem.

Entretanto, ao adentrar a discussão da possibilidade de con-
trole judicial da atividade regulatória normativa da administra-
ção, é de bom alvitre analisar a existência de certa margem de 
discricionariedade do órgão administrador, o que irá repercutir 
sobremaneira nos limites desse controle.

Por um lado, com o advento do Estado Democrático de 
Direito, houve uma maior vinculação da administração, uma 
vez que esta passa a não só ter que observar a lei stricto 
sensu, mas todo o ordenamento jurídico constitucional (DI 
PIETRO, 2007, p. 46). Sobremais, com o surgimento dessa 
ideia de Estado, fortaleceu-se o entendimento de que os 
princípios constitucionais, expressos ou implícitos, devem 
nortear atividade da administração pública.

Por outro, como o legislador se viu desprovido de um ar-
cabouço técnico-estrutural suficiente para a regulação de toda 
a complexidade econômica, passou a demandar instrumentos 
legais mais flexíveis e capazes de acompanhar as vicissitudes do 

mercado. Editam-se agora leis cada vez mais abertas e genéri-
cas, que transferem ao Poder Executivo e à administração em 
geral a atribuição de regular e normatizar, pormenorizadamen-
te, esses setores econômicos (VERÍSSIMO, 2011, p. 289-290), 
conferindo ampla liberdade de atuação ao administrador atual. 
E aí se incluem as agências reguladoras.

Diante disso, a legislação voltada para o setor regulatório 
termina por conferir uma margem considerável de discriciona-
riedade à atuação das agências reguladoras, quando se limita a 
prever standards, princípios, diretrizes e objetivos gerais nortea-
dores das atividades de regulação.

Não bastasse, tais diretrizes, na maioria das vezes, estão dis-
postas sob a forma de conceitos jurídicos indeterminados. E, se-
gundo significativa parcela da doutrina brasileira4, uma das fon-
tes da atividade discricionária da administração está relacionada 
justamente à observância desses conceitos jurídicos indetermi-
nados perante o caso concreto. 

Deve-se ter em mente, em vista disso, que conceitos jurídi-
cos indeterminados e discricionariedade são institutos interliga-
dos, pois muitas vezes o administrador se vale deste para preen-
cher aqueles. E a extensão de liberdade discricionária atribuída à 
Administração mediante o uso de conceitos indeterminados de-
pende, preponderantemente, do tipo de conceito utilizado pelo 
texto legal (KRELL, 2013, p. 48).

Não obstante isso, há de se compreender que está supera-
da a dicotomia entre atos discricionários e atos vinculados, de 
modo que nunca haverá um ato plenamente discricionário, ina-
cessível a qualquer controle judicial tendo como base os princí-
pios constitucionais (IDEM, p. 22).

Dessa forma, a atividade discricionária normativa das agên-
cias reguladoras não está isenta de controle judicial, uma vez 
que, além do princípio da inafastabilidade da jurisdição, hodier-
namente há a preeminência do princípio da juridicidade, o que 
acarreta na sujeição dessa atividade a todo o ordenamento ju-
rídico pátrio, sobretudo aos princípios constitucionais norteado-
res do funcionamento da administração pública. O que se tem, 
portanto, são diferentes graus de vinculação do administrador à 
juridicidade, que acarretará num menor ou maior grau de con-
trolabilidade judicial de seus atos (BINENBOJM, 2008, p. 39).

Os princípios constitucionais, portanto, devem servir de bar-
reira à atividade discricionária irrestrita, a fim de evitar o exercício 
de juízos de conveniência e oportunidade de forma desenfrea-
da. Assim, mesmo a atividade discricionária poderá ser subme-
tida a mecanismos de controle judicial, uma vez que deverá ser 
exercida não somente nos lindes da lei autorizadora, mas tam-
bém dos princípios de todo o ordenamento jurídico, notada-
mente os constitucionais, de modo que o administrador, ao se 
deparar com o caso concreto, deverá interpretar a norma, sem-
pre levando em consideração tais aspectos (IDEM, p. 50-51).

Como dito anteriormente, alega-se como barreira ao con-
trole judicial a existência de uma grande margem de discricio-
nariedade técnica na atividade desses entes. Ocorre que este 
argumento quase sempre é introduzido, pura e simplesmente, 
como uma forma de afastar o controle desses atos pelo Poder 
Judiciário (GUERRA, 2005, p. 208), haja vista que não haveria 
nesse caso um juízo discricionário puro, e sim, a utilização pelo 
administrador de juízos técnicos e científicos que lhe possibilita-
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riam chegar a uma única solução corre-
ta no caso concreto. Entretanto, não se 
pode conceber tal argumento como ab-
soluto, pois mesmo juízos técnicos estão 
suscetíveis a indeterminações e pluralida-
de de soluções válidas perante um caso 
concreto (KRELL, 2013, p. 70).

Isso posto, já se é possível concluir 
que o argumento da discricionariedade 
técnica não merece ser albergado, sobre-
tudo porque consiste numa afronta ao 
princípio da inafastabilidade da jurisdi-
ção, de grande evidência no ordenamen-
to jurídico pátrio. A atuação regulatória 
das agências reguladoras não se limita a 
uma discricionariedade técnica. O que de 
fato ocorre é atividade discricionária pro-
priamente dita, seja com juízos de conve-
niência e oportunidade, seja com juízos 
técnicos, ambos sempre suscetíveis de 
serem analisados pelo Poder Judiciário 
(GUERRA, 2005, p. 208-209).

De toda forma, como bem obtempe-
rou o Min. Mauro Campbell Marques, no 
REsp 1.171.688/DF, [...] em matéria emi-
nentemente técnica, que envolve aspec-
tos multidisciplinares (telecomunicações, 
concorrência, direito de usuários de ser-
viços públicos), convém que o Judiciário 
atue com a maior cautela possível – cau-
tela que não se confunde com insindica-
bilidade, covardia ou falta de arrojo [...]. 
(BRASIL, STJ, REsp 1.171.688/DF)

Pela possibilidade de controle ju-
dicial da discricionariedade adminis-
trativa, destaca-se interessante decisão 
do TRF da 1ª Região, na Apelação em 
Mandado de Segurança n. 11.632 DF 
2006.34.00.011632-6, em que se dis-
cutia preliminarmente a possibilidade 
jurídica do pedido com relação à sindi-
cabilidade judicial de discricionariedade 
administrativa da Agência Nacional de 
Petróleo, que estabeleceu, na Portaria 
ANP n. 202/1999, a exigência de condi-
cionar o deferimento ou manutenção de 
registro de distribuidor de combustíveis 
à comprovação de regularidade perante 
o Sistema de Cadastramento Unificado 
de Fornecedores – SICAF (BRASIL, TRF-
1, AMS 11.632 DF 2006.34.00.011632-6).

Pontuou a 5ª Turma do referido 
Tribunal que [...] todos os elementos dos 
atos administrativos, inclusive os discri-
cionários são passíveis de revisão pelo 
Judiciário, para fins de avaliação de 
observância aos princípios constitucio-

nais da Administração Pública explíci-
tos e implícitos e de respeito aos direitos 
fundamentais. [...] A competência dis-
cricionária da Administração “é relativa 
no sentido de que, em todo e qualquer 
caso, o administrador estará sempre cin-
gido – não importa se mais ou menos 
estritamente – ao que haja sido disposto 
em lei, já que discrição supõe compor-
tamento intra legem e não extra legem. 
Neste sentido pode-se dizer que o admi-
nistrador se encontra sempre e sempre 
vinculado aos ditames legais”. “A neces-
sidade de autonomia no desempenho 
de funções regulatórias não pode imuni-
zar a agência reguladora de submeter-
-se à sistemática constitucional”.

4 A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS 

REGIONAIS FEDERAIS

Uma parcela significativa dos órgãos 
julgadores dos tribunais federais brasilei-
ros já vem caminhando no sentido de 
permitir uma maior sindicabilidade dos 
atos normativos regulatórios expedidos 
pelas agências reguladoras de modo ge-
ral e, por conseguinte, tem se mostrado 
menos hesitante em analisar a atividade 
desses entes quanto à observância dos 
princípios constitucionais que contornam 
a atividade administrativa, sobretudo os 
da legalidade, razoabilidade e proporcio-
nalidade, visto que são os que servem de 
fundamento para a maioria das decisões 
que efetuam tal controle.

Na maioria dos casos, há uma análi-
se do ato normativo infralegal expedido 
pela agência (portarias, resoluções e ins-
truções), com o fito de se perquirir sua 
conformidade com a legislação autoriza-
dora dessa expedição.

À guisa de elucidação, em sede de 
Apelação Cível n. 2014.51.01.050123-
7, julgada pela Sexta Turma do TRF da 
2ª Região, o Relator Desembargador 
Federal Guilherme Calmon Nogueira 
da Gama, examinando pedido de anula-
ção de multa pelo descumprimento da 
Portaria ANP n. 65/2011 – que regula-

menta as especificações dos óleos diesel 
de uso rodoviário para comercialização 
em todo o território nacional, e define 
obrigações dos agentes econômicos so-
bre o controle da qualidade do produ-
to –, anotou que com a ampliação do 
campo de regulação às agências regu-
ladoras, enfim, com o fortalecimento do 
Poder Executivo daí decorrente, o Poder 
Judiciário passa a ter uma função de re-
visão judicial destes atos reguladores 
mais efetiva, ou seja, não apenas de 
legalidade, mas, sobretudo, de legitimi-
dade, razoabilidade e cumprimento aos 
princípios elencados no caput do art. 
37 da Constituição Federal. E concluiu 
seu voto dizendo: A aplicação da san-
ção combatida, cujas razões estão cen-
tradas no interesse público, comporta a 
necessária razoabilidade, além do que 
se encontra em perfeita harmonia com 
o poder de fiscalização conferido à ANP, 
efetivado através do poder de polícia, 
que fora exercido nos padrões da lega-
lidade e sem excesso (BRASIL, TRF-2, AC 
2014.51.01.050123-7).

No mesmo sentido, a 4ª Turma do 
TRF da 5ª Região, no julgamento do 
Agravo n. 08053895820174050000, de 
relatoria do Desembargador convoca-
do Leonardo Augusto Nunes Coutinho, 
proferiu acórdão no sentido de que [...] 
induvidosa, in casu, a legalidade da 
atuação normativa exercida pela ANAC. 
Afinal, ao esmiuçar o dever legal de pres-

tação de serviço público adequado – 
através da edição da Resolução ANAC 
n. 25/2008, em seu Anexo III, tabela III, 
item 11, que descreve como infração 
administrativa que atenta contra a segu-
rança da aviação civil a conduta de “não 
realizar o controle de acesso às Áreas 
Restritas de Segurança quando as ins-
talações estão sob a sua responsabi-
lidade, na interface lado Ar/lado Área 
Restrita”, que é uma execução de servi-
ço aéreo que compromete a segurança 
pública e viola as normas de segurança 
dos transportes (art. 299, caput, II, da Lei 

[...] ao adentrar a discussão da possibilidade de controle 
judicial da atividade regulatória normativa da administração, 
é de bom alvitre analisar a existência de certa margem de 
discricionariedade do órgão administrador, o que irá 
repercutir sobremaneira nos limites desse controle.
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7.565/1986) –, limitou-se aos parâmetros mínimos de suas leis-
-quadros (Leis 7.565/1986 e 11.182/05) (BRASIL, TRF-5, AGRAVO 
08053895820174050000).

É possível encontrar julgados, inclusive, em que, a partir de 
uma análise da atuação da agência reguladora na edição de 
instrumentos normativos infralegais, deixa-se assente que esta 
extrapolou os lindes da lei autorizadora. 

Nesse sentido, no julgamento de apelação em mandado de 
segurança, em que se discutia a possibilidade de resolução da 
Anvisa proibir o exercício de atividade de captação e obtenção 
de doação e coleta de sangue e seus componentes por unida-
de coletora privada, a Quarta Turma suplementar do TRF da 
1ª Região proferiu acórdão, em sede de apelação no Mandado 
de Segurança n. 200134000301990 DF, no qual se declarou a 
ilegalidade do dispositivo em questão por ter extrapolado os 
lindes da legislação respectiva em vigor (BRASIL, TRF-1, AC 
200134000301990 DF). 

Citem-se, ainda, outras decisões no mesmo sentido de de-
clarar ilegal disposições presentes em instrumentos normativos 
editados pelas agências reguladoras, a exemplo do acórdão pro-
ferido pela Terceira Turma do TRF da 3ª Região, quando do jul-
gamento de Apelação Cível n. 0019985-17.2010.4.03.6100 SP, 
tal como a decisão proferida pela Terceira Turma do TRF da 4ª 
Região em Agravo de Instrumento n. 2009.04.00.024992-3/PR.

Há outros casos em que a nulidade do ato normativo é 
declarada com a constatação de desvio de poder pela agên-
cia reguladora. Sabe-se que, para a configuração de desvio 
de poder, o administrador vale-se da competência que lhe 
foi outorgada para fins divorciados daqueles previstos na lei 
(GARCIA, 2005, p. 277). E, como o desvio de poder consis-
te no distanciamento da conduta do administrador dos fins 
eleitos pela lei, este nada mais seria que um descumprimen-
to da lei (MELLO, 2012, p. 57). Devido a isto, Celso Antônio 
Bandeira de Mello (2012, p. 57) afirma que o controle do 
desvio de poder é um controle de estrita legalidade.

Sobre a temática, um julgado pertinente é o acórdão pro-
ferido pela Quinta Turma do TRF da 1ª Região, de relatoria da 
Desembargador Federal Selene Maria de Almeida, em sede de 
Apelação Cível n. 200234000265090. Neste processo, discu-
tia-se a legalidade de ato (Despacho Aneel n. 288) expedido 
pela Aneel que revogou retroativamente dispositivo contido em 
Resolução n. 290 desta agência, alegando-se desvio de poder 
por parte da indigitada agência, que supostamente colimava 
atingir finalidade ilícita (BRASIL, TRF-1, AC 200234000265090).

Concluiu a relatora que [...] configura desvio de poder a 
agência reguladora invocar competência regulatória para su-
primir retroativamente regras por ela aprovada para favorecer 
outros agentes do mercado para diminuir o prejuízo de empre-
sas geradoras do Sudeste em prejuízos de empresas geradoras 

do Sul [...]. O Despacho ANEEL n. 288 não pode revogar parte 
da Resolução n. 290, pois ato administrativo não desconstitui 
ato normativo e, portanto, não é possível suprir os efeitos da 
norma sem sua alteração por regra de igual hierarquia. É in-
constitucional revogação com efeitos retroativos (Súmula 473 
do STF) atingindo ato jurídico perfeito, direito adquirido e sem 
observância do devido processo legal (Res. ANEEL n. 233/98, 
art. 4º). [...] Sentença reformada para declarar a nulidade do 
Despacho n. 288/2002 da ANEEL, que revogou os itens 2.10.6, 
2.11.1 (b), 2.11.2 e 8.3.2 das regras do Mercado Atacadista 
de Energia – MAE, homologadas pela Resolução n. 290/2000, 
também da ANEEL.

Vê-se claramente, a partir do exposto, que parte dos tribu-
nais já vem caminhando no sentido de encarar uma análise 
mais minuciosa da atividade normativa das agências regulado-
ras, seja para perquirir a ocorrência de desvios de poder, como 
no caso supracitado, seja para analisar o processo de formação 
do ato normativo como um todo, averiguando sua conformida-
de com os limites e ditames da legislação autorizadora e, por 
conseguinte, a observância do princípio da legalidade.

Gize-se que outros dois princípios de demasiada menção 
pelos tribunais, em sede de análise dessa atividade normativa, 
são os da razoabilidade e proporcionalidade, que serão aborda-
dos nos próximos julgados examinados neste artigo.

Um julgado que merece destaque é o acórdão proferido 
pela Sexta Turma especializada do TRF da 2ª Região, no jul-
gamento da Apelação Cível n. AC 200851010236323, de rela-
toria do Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira 
da Gama, em que se discutia a imposição pela Anvisa, em sua 
RDC/Anvisa n. 54/08, de que constassem imagens e advertên-
cias em embalagens e materiais publicitários de produtos fu-
mígenos. O juízo de primeiro grau havia deferido o pedido em 
parte para a empresa autora Souza Cruz S/A, isentando-a de 
constar, nessas embalagens, a expressão “perigo”.

Em sede de apelação, a indigitada Turma do TRF da 2ª 
Região entendeu que a referida sentença merecia ser reformada 
para julgar pela total procedência do pleito autoral. Em seu voto, 
o referido relator, com arrimo em posicionamento seu já espo-
sado anteriormente, afirma que as imagens – as quais a Anvisa 
estabeleceu como exigência às empresas de tabaco de veicular 
em seus produtos – são abusivas, fogem ao princípio da razoa-
bilidade e não guardam relação com a realidade. Ainda utilizou, 
como exemplo e fundamento para sua decisão, uma das ima-
gens exigidas, a de um feto jogado em um cinzeiro. Entendeu 
que, se a Anvisa quisesse mostrar que o consumo de cigarro 
poderia causar aborto, deveria se valer de outro meio que não 
aquele. E, por fim, observa: não é lícito, portanto, sujeitar essas 
pessoas jurídicas a tratamentos degradantes, obrigando-as a 
veicular em seus produtos imagens que não guardam relação 
com a realidade (BRASIL, TRF-2, AC 200851010236323).

Portanto, deu provimento à apelação da recorrente, Souza 
Cruz S/A, isentando-a de veicular as imagens exigidas pela men-
cionada resolução da Anvisa, uma vez que estas fugiam ao prin-
cípio da razoabilidade e, assim, mostravam-se abusivas.

Em julgado bastante recente, em sede de apelação, a 
Quarta Turma do TRF da 4ª Região, ao analisar a Resolução n. 
195/2009 da ANS – que alterou o modo de operação de con-

É possível encontrar julgados, inclusive, em que, 
a partir de uma análise da atuação da agência 

reguladora na edição de instrumentos 
normativos infralegais, deixa-se assente que 
esta extrapolou os lindes da lei autorizadora.

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/88850/resolucao-290-2007
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tratos coletivos por adesão de planos de 
saúde, impondo à pessoa jurídica con-
tratante a responsabilidade pelo paga-
mento das parcelas devidas à operadora 
e afastando a sistemática anteriormente 
adotada (pela qual as pessoas físicas be-
neficiárias obrigavam-se à quitação das 
prestações mensais junto à operadora, 
atuando a pessoa jurídica como mera 
intermediária), e, além disso, impediu 
que a operadora contratada efetuasse 
a cobrança da contraprestação pecuniá-
ria diretamente aos beneficiários –, en-
tendeu que [...] Conquanto o intuito da 
Agência reguladora tenha sido prote-
ger os interesses dos consumidores de 
planos de saúde que, inadvertidamen-
te, aderem a falsos grupos associativos, 
prejudicou a contratação idônea nessa 
modalidade, impondo ônus excessivo, 
sem respaldo legal. A regra inserta no 
art. 14 da Resolução extrapola os limites 
do poder regulamentar atribuído à ANS 
e do regramento legal e fere o princípio 
da proporcionalidade, por inadequadas 
e desnecessárias ao atingimento da fi-
nalidade perseguida. A ANS acabou por 
prejudicar o sistema de planos de saú-
de coletivos como um todo, extrapolan-
do sua competência normativa (BRASIL, 
TRF4, AC 5003637-09.2016.4.04.7001).

Doutro giro, em julgado da Terceira 
Turma do TRF da 4ª Região, em sede de 
Apelação Cível n. 2005.72.00.011361-3/
SC, de relatoria do Juiz Federal Guilherme 
Beltrami, requereu-se a declaração de 
inexistência de efeitos das Portarias 116 e 
248, da Agência Nacional de Petróleo, e a 
anulação dos atos fiscais que implicaram 
três multas de R$ 5.000,00 (cinco mil re-
ais) cada contra a apelante, Iate Clube de 
Santa Catarina Veleiros da Ilha.

Observa-se que o relator, na funda-
mentação do seu voto, após percorrer 
o disposto no texto constitucional, espe-
cialmente o art. 170, que trata dos prin-
cípios gerais da ordem econômica, bem 
como analisar as disposições da Lei n. 
9.478/97, que regulamentam a Política 
Energética Nacional, conclui que os atos 
normativos atacados na referida lide, as 
Portarias 116 e 248 da ANP, estariam em 
conformidade com o princípio da pro-
porcionalidade, uma vez que, nas pala-
vras do relator, tutelam o fornecimento 
de combustíveis em todo o território na-
cional, com a garantia da incolumida-

de pública, da defesa dos direitos e in-
teresses dos consumidores e da defesa 
do meio ambiente (BRASIL, TRF-4. AC n. 
11361 SC 2005.72.00.011361-3).

Em julgado mais recente, Apelação 
n. 2009.51.01.006952-6, novamente so-
bre imagens de alerta contra os malefí-
cios dos produtos fumígenos, conforme 
Resolução da Anvisa RDC n. 54/08, desta-
cou a Quinta Turma do TRF da 2ª Região 
que [...] A carga de amplitude normativa 
dos atos expedidos pelas agências re-
guladoras [...] deve adequar-se aos pa-
râmetros da lei permissiva, pois a dele-
gação legislativa não é ilimitada e deve 
observar os demais princípios nortea-
dores do direito pátrio, entre eles a pro-
porcionalidade e a razoabilidade. [...] a 
ANVISA pode veicular propaganda que 
desincentive o uso de cigarros, valendo-
-se de criações publicitárias impactantes, 
mas não pode obrigar a veiculação de 
imagens nas embalagens que se disso-
ciem da realidade e sejam desproporcio-
nais ao fim colimado. No caso concreto, 
no entanto, concluiu que [...] As imagens 
contidas na Resolução da ANVISA RDC 
n. 54/08, portanto, atendem ao princípio 
da proporcionalidade nas vertentes ade-
quação, necessidade e proporcionalida-
de em sentido em estrito, e não apresen-
tam qualquer desvio de finalidade possa 
ensejar o reconhecimento de sua ilegi-
timidade pelo Judiciário (BRASIL, TRF-2, 
AC n. 2009.51.01.006952-6).

5 CONCLUSÕES

Demonstrado o cenário jurispru-
dencial acerca do controle judicial do 
ato normativo das agências reguladoras, 
impende ressaltar que, para melhor con-
trole desses atos, torna-se imprescindível 
que ele venha acompanhado de seus 
fundamentos de fato e de direito, ou 
seja, que apresente a devida motivação 
(TOURINHO, 2005, p. 141), visto que são 
justamente os motivos da conduta do ad-
ministrador que servirão de paradigma a 
este controle pelos tribunais. Noutras pa-
lavras, os tribunais, para aferirem se o ato 
está em consonância com os ditames do 
ordenamento, deverão sempre se valer 
de uma profunda análise desses funda-
mentos que, caso inexistentes, acarreta-
rão em nulidade.

Outra premissa que há de ser fir-
mada está na necessidade de ponde-

ração do Poder Judiciário na hora de 
exercer o controle, devendo prevalecer 
a regra da intervenção comedida. Isso 
se dá especialmente porque a atuação 
normativa das agências leva em con-
ta critérios prospectivos, com o foco 
nas consequências futuras no mercado 
econômico, diferentemente da atuação 
jurisdicional que analisa situações pre-
téritas, corrigindo vícios que eventual-
mente acometam o processo de for-
mação desses atos normativos.

Isso posto, percebe-se que o Poder 
Judiciário deve atuar somente quando 
existir afronta à ordem jurídica, notada-
mente aos princípios constitucionais, sob 
pena de, caso contrário, estar substituin-
do juízos discricionários conferidos pelas 
leis às agências para definir as políticas 
regulatórias, por juízos discricionários do 
Estado-Juiz. Portanto, concluindo-se pela 
ilegalidade no procedimento de concep-
ção do ato normativo pela agência, o tri-
bunal deverá anulá-lo, mas não substituí-
-lo. Sem embargo, há de se admitir que 
haverá casos excepcionais em que, por 
se considerar a aplicabilidade de somen-
te uma solução correta, poderá efetiva-
mente substituir esse ato normativo ad-
ministrativo (GUERRA, 2005, p. 277).

Em vista de todo o exposto, pode-
-se inferir que, de fato, discricionarieda-
de e conceitos jurídicos indeterminados 
são fenômenos que se entrelaçam, sen-
do este último um dos principais moti-
vos da existência de discricionariedade 
na atividade da administração. Há de se 
reconhecer, por conseguinte, que a ativi-
dade normativa das agências reguladoras 
abarca uma parcela de discricionarieda-
de, sobretudo pela previsão de conceitos 
jurídicos indeterminados nas leis do se-
tor regulatório.

De outra parte, tampouco se pode 
negar a possibilidade de controle judicial 
desses atos normativos, haja vista os prin-
cípios constitucionais da inafastabilida-
de da jurisdição e da juridicidade. Diante 
disso, a atividade normativa das agências 
reguladoras deverá, sempre, respeitar os 
limites estabelecidos pelo ordenamento 
jurídico pátrio, sobretudo os princípios 
constitucionais norteadores do funciona-
mento da administração pública.

Com efeito, o que de fato merece 
atenção é o fator limitativo que estes 
princípios impõem à discricionariedade 
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administrativa, especialmente nos casos em que o legislador se 
vale de conceitos jurídicos indeterminados no texto legal, o que 
impende um controle mais efetivo dos excessos identificados na 
atuação do administrador (ROSA, 2005, p. 198).

Por derradeiro, constata-se que a jurisprudência pátria vem 
caminhando no sentido de uma maior sindicabilidade dos atos 
normativos regulatórios expedidos pelas agências reguladoras 
de modo geral e tem-se mostrado menos hesitante em analisar 
a atividade discricionária desses entes quanto à observância dos 
princípios constitucionais que contornam a atividade adminis-
trativa, a exemplo dos aqui disciplinados. Torna-se imprescin-
dível repisar que, para tanto, o ato deverá vir acompanhado de 
seus fundamentos de fato e de direito, ou seja, apresentar os 
respectivos motivos, visto que estes servirão de paradigma para 
o controle judicial.

NOTAS
1  No mesmo sentido, Alexandre Santos de Aragão afirma: [...] Não é o fato 

de a Lei ter optado por adotar conceitos mais ou menos abstratos que a 
caracteriza como impensável delegação de poder legislativo, com o que 
toda outorga de poder regulamentar à Administração Pública consistiria 
em uma delegação. (ARAGÃO, 2004, p. 411) 

2  Gustavo Binenbojm (2005, p. 11) aponta que, com efeito, não se admi-
te existir, no Direito Brasileiro, o fenômeno da deslegalização, por meio 
do qual a lei de criação da agência degradaria o status hierárquico da 
legislação anterior, permitindo sua alteração ou revogação por atos 
normativos editados pela agência. Tal importaria, ao ângulo formal, a 
possibilidade de o legislador alterar o procedimento legislativo previs-
to na própria Constituição – o que é inadmissível. Estar-se-ia diante de 
uma delegação legislativa inominada, incompatível com a sistemática 
da Carta da República. [...]. Cf. Andrade (2008):  Para a autora, quanto à 
deslegalização de matérias – que significa tirar determinada matéria da 
competência legislativa – somente seria aceitável se feita pela própria 
Constituição. Não pode ser feita por lei ordinária, porque isto implicaria 
retirar da competência do Poder Legislativo competência que lhe foi ou-
torgada pela Constituição.

3  Como exemplo: Brasil (TRF-4, AC n. 2002.72.09.001099-4/SC). 
4  Nesse sentido: Cardozo, (2005, p. 73), Guerra (2005, p. 243) e Carvalho 

Filho (2005, p. 32). 
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