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UM ANO DE CONQUISTAS

Manoel Maria dos Santos1

Quando assumi a presidência da AgERgs, senti que tinha uma 
missão a cumprir. liderar um conselho com essa envergadura e um gru-
po de técnicos com essa qualidade é uma responsabilidade que cumpro 
com orgulho. nestes anos que estou na Agência aprendi muito, convi-
vendo com profissionais que lidam diariamente com a qualidade de vida 
da população gaúcha, buscando incansavelmente a melhoria dos serviços 
públicos que regulamos. Esse compromisso com a excelência e a harmo-
nia entre os envolvidos em uma concessão nortearam meu trabalho, que 
me rendeu ainda mais alegrias e boas experiências.

logo nos primeiros meses de 2012 um fato marcante, depois de 
cerca de dez anos, o conselho superior da Agência estava novamente 
completo. com as sete cadeiras ocupadas, o conselho se apresentava 
com toda sua capacidade de ação, força máxima. com uma formação 
que equilibra todas as partes envolvidas nos processos de delegação, o 
colegiado representa a independência e imparcialidade de uma Agência 
de Regulação nas suas decisões. 

E ao final do ano mais um passo sólido na consolidação da AgER-
gs: a compra da sede própria. Adquirimos andares onde a Agência fun-
ciona desde 2003, na estratégica Avenida borges de Medeiros, no centro 
Histórico de Porto Alegre. Foram algumas mudanças até este endere-
ço. o centro Administrativo, o Prédio negrinho do Pastoreio foram 
algumas das casas da AgERgs, que hoje tem uma casa própria.  um 
lar conquistado com a competência e força dos técnicos e do conselho 
superior.

durante as comemorações de 15 anos também abrimos um con-

1 conselheiro-Presidente da AgERgs.
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curso para novos servidores, outra antiga reivindicação. com um quadro 
ainda enxuto, a Agência precisa ampliar e manter seus efetivos. o Projeto 
de lei que regulamenta as sanções voltou ao debate, com a indicação 
de seu envio para a Assembleia legislativa pelo Poder Executivo. novos 
funcionários e a possibilidade de multar os maus prestadores dos serviços 
públicos concedidos são fundamentais para a AgERgs exercer sua fun-
ção reguladora. tanto sendo conselheiro como na minha gestão de Pre-
sidente, acompanho as fiscalizações da Agência, que apontam para falhas 
nos padrões de qualidade exigidos, mas que acabam em notificações sem 
efeitos práticos.  com mais gente e possibilidade de coibir as concessio-
nárias que deixam a desejar, a AgERgs só tem a crescer e aumentar sua 
presença na vida da população do Rio grande do sul.

Este Marco Regulatório especial de 15 anos conta um pouco da 
história dessa primeira Agência estadual de regulação do brasil. Alguns 
ex-presidentes e personalidades que fizeram parte da estrada percorri-
da pela AgERgs reforçam sua presença na regulação no Estado. Estou, 
como sempre, em boa companhia. 

desde que entrei na AgERgs aprendi tudo que sei sobre regu-
lação. cercado de pessoas competentes e dedicadas, tenho serenidade 
para exercer a Presidência e atuar para melhorar o trabalho da Agência e, 
consequentemente, a qualidade de vida dos gaúchos. A comunidade vai, 
ao poucos, compreender a importância do trabalho de uma Agência de 
Regulação, e este é o desafio da AgERgs. Faço a minha parte e levo ela 
comigo onde quer que eu esteja. 

À AgERgs felicidades e que deus abençoe esta casa.

SUPERVISÃO DA REGULAÇÃO

Wanderlino Teixeira de Carvalho 1 

1 INTRODUÇÃO

A supervisão da regulação no brasil é uma questão pouco estudada 
pela comunidade de reguladores brasileiros. Em consequência, ela foi, e 
será ainda por algum tempo, uma questão polêmica entre os reguladores. 
nos países em que nasceu a regulação e naqueles que a desenvolveram 
em elevado grau, não somente no aparelho do Estado como na sociedade, 
a sua supervisão aconteceu sem maiores traumas políticos e institucio-
nais e faz parte dos mecanismos democráticos que permitem uma maior 
transparência aos seus respectivos sistemas de regulação, fortalecendo as-
sim a independência decisória de suas Agências Reguladoras. Em síntese, 
as dúvidas em torno da supervisão da regulação entre os reguladores bra-
sileiros têm como fato gerador o temor, justificado ou não, de que ela irá 
reduzir ou acabar com a independência decisória das Agências Regula-
doras. contudo, a roda da história não para de girar e chegará um tempo 
em que a supervisão da regulação será adotada no brasil, não porque ela 
seja um sucesso nos países em que a regulação está mais avançada e sim 
porque ela será uma exigência da sociedade brasileira.

chegará um momento em que as pessoas que se preocupam com 
o desenvolvimento democrático do País farão o seguinte raciocínio: o 
Presidente da República pode ser afastado, através do instituto constitu-
cional do impedimento. os governadores e Prefeitos estão, também, su-
jeitos ao impedimento. os Parlamentares de todos os níveis federativos 
poderão ter os seus mandatos cassados. os Magistrados também podem 
perder seus cargos. os Ministros, secretários de Estado e Municipais po-
dem ser exonerados a qualquer tempo. Mas nada acontece aos regulado-

1 geólogo, Advogado,  ex-Presidente da Agência goiana de Regulação (AgR) e ex-Presidente da 
Associação brasileira de Agências de Regulação (AbAR).
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supervisão da regulação, os reguladores seriam naturalmente objeto de 
avaliação e uma eventual necessidade de substituição de um determina-
do regulador surgiria também naturalmente, não ocorrendo, assim, uma 
traumática intervenção governamental na Agência Reguladora afetada.

dessa forma, a supervisão da regulação limitar-se-ia a avaliar o de-
sempenho dos reguladores? claro que não! sua principal finalidade é 
contribuir no sentido de que a regulação tenha crescentemente boa qua-
lidade e que seja um efetivo instrumento da melhoria da prestação dos 
serviços públicos regulados, para o bem dos seus usuários, prestadores e 
do poder concedente. Para isso, é fundamental que a Agência Regulado-
ra adote como sua rotina de trabalho a Análise do impacto Regulatório 
(AiR), que está umbilicalmente ligada à supervisão da regulação em pra-
ticamente todos os países que adotam estes dois instrumentos de melho-
ria e confiabilidade da sociedade no processo regulatório.

2 COMISSÃO DE SUPERVISÃO DA REGULAÇÃO DO ESTA-
DO DE GOIÁS 

no Estado de goiás, concluído o processo eleitoral de 2010 e eleito 
como governador Marconi Perillo, criador da Agência goiana de Re-
gulação (AgR) em 1999, no seu primeiro mandato, foi designado um 
grupo de trabalho constituído em sua maioria por ex-reguladores com 
o objetivo de propor sugestões de melhoria da regulação que, até então, 
vinha sendo desenvolvida. tal grupo de trabalho, além de propor uma 
mudança bastante grande na estrutura organizacional da AgR, sugeriu, 
também, a adoção pelo Estado de goiás dos instrumentos regulatórios 
da supervisão da regulação e da Análise de Impacto Regulatório 
(AIR) em todas as Resoluções de cunho regulatório da AgR. se a suges-
tão fosse adotada, o Estado de goiás estaria acompanhando a evolução da 
regulação nos principais países economicamente avançados que adotam, 
rotineiramente, tais ferramentas regulatórias. 

como base dos estudos realizados foram utilizadas as publicações 

res absolutamente incompetentes ou ineficientes em face da inexistência 
de instrumento legal adequado. Assim, seus mandatos são intocáveis! ou 
seja, não poderão ser destituídos de seus cargos, mesmo que comprovadas 
suas incompetências ou ineficiências. Esta situação não pode perpetuar-
se e, cedo ou tarde, a supervisão da regulação será adotada no brasil.

Esta constatação também foi feita pelo deputado Federal Arnaldo 
Jardim, um dos mais combativos, aguerridos e fiéis defensores da regu-
lação no congresso nacional, quando discursou no 6º congresso bra-
sileiro de Regulação, realizado no Rio de Janeiro em 2009. o deputado 
Jardim abordou o tristemente famoso episódio da Agência nacional de 
Aviação civil (AnAc), que teve a infelicidade de ter toda sua diretoria 
Executiva escolhida por interesses exclusivamente políticos e, logo no 
início de sua gestão, por total desconhecimento da aviação civil brasileira, 
levou o caos aos aeroportos nacionais com enorme repercussão na opinião 
pública e na mídia. como os diretores da AnAc não podiam ser demiti-
dos, embora fosse explícita e reconhecida por todos suas incompetências 
nos cargos que ocupavam por absoluto desconhecimento do assunto, o 
governo Federal ficou imobilizado enquanto a crise só aumentava. Qual 
foi a solução adotada? não se sabe como o governo Federal fez com 
que toda a diretoria da AnAc renunciasse, abrindo caminho para a no-
meação de uma nova. sabe-se, contudo, que a saída da antiga diretoria 
da AnAc não seguiu um processo institucional previsto no estamento 
jurídico do País, o que deve servir de alerta para os reguladores.

Pode-se perguntar: que relação tem a questão da substituição de 
reguladores incompetentes e/ou ineficientes com a supervisão da regu-
lação? ora, a adoção no brasil de um mecanismo institucional de subs-
tituição de regulador incompetente, ineficiente e/ou corrupto, forçosa-
mente passará pela existência de uma supervisão da regulação. Pois, em 
caso contrário, quem faria a avaliação e a constatação de que um deter-
minado regulador é nocivo ao interesse público seria o próprio governo, 
o que seria uma temeridade e, aí sim, colocaria em risco a necessária in-
dependência decisória da Agência Reguladora envolvida. Existindo uma 
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congresso internacional do centro latino-Americano de Administração 
para o desenvolvimento (clAd), em outubro de 2009. do citado traba-
lho é muito relevante destacar todo o seu item 4 (Por que supervisionar a 
Regulação), que é uma contribuição bastante válida para a atual realidade 
regulatória brasileira:

4. Por que supervisionar a atividade regulatória 

A fiscalização regulatória se justifica porque corrige e inibe falhas de 
regulação. como já comentado acima, a regulação, em si, pode gerar 
problemas, seja pela imposição de um custo excessivamente alto, pela 
indução a novos riscos, pela inibição à inovação ou por restringir a en-
trada no mercado. os reguladores podem cometer erros, optando por 
adotar regulação mal formulada, ignorando objetivos sociais externos à 
sua missão, procurando ampliar o seu próprio poder ou, ainda, servindo 
aos interesses de grupos específicos em detrimento do bem-estar social. 

sabe-se que nas democracias, as decisões do governo não são tomadas 
isoladamente, ao contrário, representam um complexo aglomerado de 
preferências defendidas por diferentes grupos de interesse, frequente-
mente mediados por instituições de oposição. uma vez que o conheci-
mento dessas questões e a expressão política desses diversos interesses 
é algo difícil, pode ocorrer que os interesses gerais, comuns a toda a 
sociedade, fiquem em um segundo plano, enquanto que os interesses 
mais específicos dos grupos de pressão tenham maior relevância. 

os reguladores podem cumprir a sua missão com um foco estreito, 
ignorando o custo social que advém da atividade regulatória. os regu-
ladores podem, em outros momentos, deixar de agir, negligenciando os 
benefícios sociais de uma nova regulação. isso pode ocorrer, por exem-
plo, quando são pressionados por grupos de defesa de interesses, para 
deixar de regular, a despeito de ganhos sociais que poderiam ser obti-
dos, ou, ainda, quando subestimam o risco que justifica a regulação. 

A supervisão da atividade regulatória pode melhorar os resultados ao 
exigir que os reguladores deem mais atenção a custo e riscos, por exem-
plo, mediante Avaliações de impacto Regulatório (AiR) e outras formas 
de verificação da qualidade das decisões regulatórias. Pode-se exigir e 
realizar Avaliações de impacto Regulatório a priori, para a avaliação das 
escolhas antes de adotada uma proposta de regulação; ou a posteriori, 

do Programa de Fortalecimento da capacidade institucional para gestão 
em Regulação (PRo-REg) da casa civil da Presidência da República, 
intituladas contribuições para Melhoria da Qualidade da Regulação no 
brasil, volumes 1 e 2. E dentre as diversas publicações referidas, foi dada 
grande ênfase àquela intitulada Proposta para a criação de uma unidade 
de supervisão da Regulação, da autoria de Wladimir Antônio Ribeiro. 
Este autor relatou as experiências com a supervisão da regulação nos Es-
tados unidos, na união Europeia, no Reino unido, na Alemanha, na 
itália, na coréia e no México, mostrando a grande variedade de países 
que adotam esta ferramenta regulatória. como referencial para a ado-
ção no Estado de goiás de uma comissão de supervisão da Regulação 
optou-se pelo modelo adotado nos Estados unidos, com as necessárias 
adaptações à realidade regulatória goiana. de acordo com Wladimir An-
tônio Ribeiro, a experiência dos Estados unidos é uma das “[...] mais 
antigas e, certamente, a mais conhecida, sendo levada em consideração na 
criação e no funcionamento das unidades de supervisão da regulação da 
união Europeia e de muitos países [...]” (RibEiRo, 2010, p. 148). Pros-
seguindo, este autor observa que a unidade de supervisão da regulação 
norte-americana é o 

[...] gabinete de informações e Assuntos Regulatórios (oiRA, do in-
glês office of information and Regulatory Affairs), subordinado dire-
tamente ao Presidente dos Estados unidos. observa-se que o oiRA 
não possui personalidade jurídica própria, tratando-se de órgão inte-
grante da Administração direta, mas de grande prestígio e vinculado 
diretamente ao gabinete do Presidente (casa branca). (RibEiRo, 
2010, p. 149)

também trouxe grande contribuição à formulação da proposta de 
uma unidade de supervisão da regulação em goiás, o trabalho de Jadir 
dias Proença da casa civil da Presidência da República (do PRo-REg) 
intitulado Supervisão Regulatória e Articulação com as Políticas 
Públicas: as experiências latino-americanas, apresentado no Xiv 



14

Marco Regulatório

15

Revista da AGERGS

com a aprovação da sugestão dada pelo citado grupo de trabalho 
e pela comissão de transição do governador Eleito, foi elaborado um 
anteprojeto de lei que, com a devida aprovação governamental, foi trans-
formado em projeto de lei e apresentado à Assembleia legislativa, onde 
recebeu poucas emendas de parlamentares. Aprovado o projeto de lei, 
ele tornou-se a lei nº 17.268, de 04 de fevereiro de 2011, com a seguin-
te ementa: “Modifica a lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999, que 
dispõe sobre a Agência goiana de Regulação, controle e Fiscalização de 
serviços Públicos, cria a comissão de supervisão da Regulação e dá ou-
tras providências” (goiÁs, 2011).

o art. 2º desta lei criou a comissão de supervisão da Regulação 
(csR) com a seguinte composição: superintendente Executivo e pelo 
secretário Executivo do conselho Estadual de investimentos, Parcerias 
e desestatização (ciPAd) da secretaria de Estado de gestão e Planeja-
mento, pelo Presidente da comissão de serviços e obras Públicas da 
Assembleia legislativa, pelo subchefe da controladoria-geral do Estado 
e pelo subprocurador-geral do Estado.

A csR terá um Presidente e um vice-Presidente que serão indi-
cados pelo secretário de Estado de gestão e Planejamento, dentre seus 
membros referidos acima. não será uma pessoa jurídica específica, fa-
zendo parte da secretaria de Estado de gestão e Planejamento que, em 
goiás, é uma das mais importantes de sua organização administrativa. 
Em consequência não terá orçamento próprio, com suas despesas cor-
rendo por conta da citada secretaria de Estado.

Quanto às atribuições legais da csR, em apertado resumo, elas 
distribuem-se em 3 (três) eixos principais: supervisão das atividades 
de regulação com ênfase para o cumprimento da legislação específica, 
compreendendo a constituição, as leis, decretos e as resoluções da AgR; 
o acompanhamento do desempenho dos reguladores e a efetivi-
dade do controle e de fiscalização dos serviços públicos ou atividades 
econômicas objeto de regulação. o segundo eixo compreende a avalia-
ção e manifestação acerca de cada Análise de Impacto Regulatório 

para analisar o desempenho de regulação em vigor, inclusive, para vali-
dar e aperfeiçoar os métodos de avaliação a priori utilizados. 

Ao desenvolver políticas voltadas à redução de alguns riscos, os regula-
dores podem, ao mesmo tempo, induzir ao surgimento de novos riscos 
ou deslocar os riscos para outros segmentos sociais. isso pode ocorrer 
quando o seu trabalho é prejudicado pela insuficiência de informações, 
por domínios decisórios muito especializados e pré-delimitados e que 
não permitem enxergar todo o impacto da atividade regulatória, ou 
quando grupos populacionais afetados não conseguem dar voz às suas 
aspirações. 

A supervisão pode melhorar os resultados sociais globais ao exigir dos 
reguladores o confronto e resolução desses conflitos de escolha (trade-
offs) por meio da avaliação de todas as consequências de cada opção 
regulatória, incluindo danos e benefícios secundários, bem como por 
meio de mecanismos de coordenação entre as agências. também pode 
contribuir para melhorar a qualidade da regulação, pois auxilia os re-
guladores a trocar experiências a respeito dos melhores métodos de 
análise de risco, custo e regulação, assim como sobre os melhores ins-
trumentos e desenhos de políticas regulatórias. 

Por outro lado, se a supervisão impuser uma carga excessiva sobre o re-
gulador, pode haver atraso, imobilismo ou mesmo tentativas de burla. 
A insistência em um detalhamento excessivo nas Avaliações de impacto 
Regulatório, por exemplo, pode levar os reguladores a esperar demasia-
do antes de agir, ou, ainda, a rechear os documentos das políticas com 
páginas adicionais de análise inadequada. Pode, ainda, levá-los a evitar a 
supervisão, situando as suas políticas fora do âmbito das categorias que 
exigem supervisão, por exemplo, afirmando se tratar de mera orien-
tação, e não de regulamentação, ou que se trata de mera execução de 
acordo – de um termo de ajustamento de conduta, por exemplo –, ou, 
ainda que os valores envolvidos estejam abaixo do valor de alçada que 
justificaria submeter-se à supervisão. 

Em resumo, pode haver falhas tanto nos mercados como nos governos. 
Mercados imperfeitos associados à regulação imperfeita podem gerar 
resultados imperfeitos, que podem às vezes, embora nem sempre, ser 
até piores do que a ausência completa de regulação. daí a necessidade 
de supervisionar a atividade regulatória para evitar distorções. (PRo-
EnçA, 2009, p. 6 e 7)
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o discurso contrário à supervisão da regulação existente em algu-
mas Agências Reguladoras brasileiras é aquele de que sua independên-
cia decisória seria afetada. no caso da csR goiana, tal discurso não tem 
qualquer significado sério e responsável uma vez que a própria lei que 
criou esta comissão estabeleceu, cristalina e explicitamente, que um dos 
seus objetivos é justamente o de zelar pela independência decisória da 
AgR. Para deixar claro tal mandamento legal é relevante reproduzi-lo na 
sua íntegra. Assim, o art. 4º da lei Estadual nº 17.268, de 04 de fevereiro 
de 2011, tem a seguinte redação:

Art. 4º. o Estado de goiás, de forma a cumprir o disposto no § 5º do 
art. 136 da constituição Estadual, através da secretaria de Estado de 
gestão e Planejamento, e por meio de sua Comissão de Supervisão 
da Regulação zelará no sentido de que o exercício da função de 
regulação, controle e fiscalização pela AGR atenda aos seguin-
tes princípios:

i – independência decisória;

ii – transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões. 
(goiÁs, 2011, grifos nossos)

observa-se claramente que a csR, se em algum dos seus atos con-
trariar a independência decisória da AGR, tal ato não tem nenhum 
valor legal, sendo nulo de pleno direito, devendo ser questionado no Po-
der Judiciário, inclusive pelo Ministério Público, para o qual questionar 
sua independência como guardião da lei seria pura leviandade.

Acredito ser relevante, a título de informação, reproduzir o § 5º 
do art. 136 da constituição do Estado de goiás, na medida em que é útil 
para mostrar o avançado entendimento acerca da importância da regula-
ção que tem o povo goiano, inclusive com a criação de sua comissão de 
supervisão da Regulação, pioneira no brasil:

Art. 136. como agente e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e plane-

que, obrigatoriamente, necessita ser feita para toda Resolução da AgR 
de cunho regulatório (art. 23 da lei n° 13.569/99, que é a lei de regência 
da AgR). o terceiro eixo consiste na instauração de processo admi-
nistrativo para investigar conselheiro do conselho Regulador da AgR, 
em caso de denúncia ou representação contra o mesmo, garantindo o 
contraditório e a ampla defesa.

observa-se que dentre as atribuições da csR a que pode gerar po-
lêmica é aquela de instauração de processo administrativo para investigar 
conselheiro do conselho Regulador que sofra denúncia ou representa-
ção contra ele em face do seu desempenho que, eventualmente, possa 
contrariar o interesse público. ou seja, a csR funcionará, neste caso, 
como uma espécie de corregedoria externa, o que é muito melhor para 
a regulação, porque a investigação será conduzida por organismo espe-
cializado nesta atividade e não por outro totalmente estranho. o que não 
pode ser polemizado é se o regulador tem ou não o sagrado direito de 
não ser investigado, em nome da independência decisória das Agências 
Reguladoras, como acontece atualmente. Relembro o discurso do emi-
nente deputado Federal Arnaldo Jardim por ocasião do 6º congresso 
brasileiro de Regulação, relatado neste trabalho, com o qual concordo 
plenamente. todo agente público pode e deve ser investigado em caso de 
denúncia ou representação e isto não interfere em nada na independência 
decisória da Agência Reguladora. o que interfere em tal independência 
é a captura, a incompetência de reguladores e a corrupção dentre outras 
mazelas da regulação.

Quanto à avaliação e manifestação da csR acerca de cada Análise 
de impacto Regulatório para toda Resolução de cunho regulatório, a lei 
goiana sobre o assunto é bem mais leve e suave que a atribuição idêntica 
que tem o OIRA, norte-americano, que em certas circunstâncias pode 
rejeitar a AIR das Agências Reguladoras, ao contrário da csR goiana 
que pode, apenas, manifestar sua opinião sobre a AiR referente à 
Resolução de cunho regulatório, com a AgR em sua total independência 
decisória, aceitando-a ou não, sem qualquer consequência para ela.
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RibEiRo, Wladimir Antônio. Proposta para a Criação de uma Uni-
dade de Supervisão da Regulação. brasília: semear Editora gráfica, 
2010.

jamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 
o privado.

[...]

§ 5º Como agente regulador, o Estado manterá agência regula-
dora dos serviços públicos estaduais delegados a terceiros, bem 
como do uso ou exploração de bens e direitos pertencentes ou 
concedidos ao Estado. (goiÁs, 2010, grifo nosso)

Finalmente, informo que a csR foi regulamentada através do de-
creto nº 7.564, de 08 de março de 2012, e está, atualmente, em processo 
de implantação.

Para aqueles que se interessarem em conhecer o inteiro teor da lei 
nº 13.569/199, da lei nº 17.268/2011 e do decreto nº 7.564/2012, basta 
acessar o site2  da secretaria de Estado da casa civil.
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AS RELAÇÕES ENTRE OS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS, O 
DIREITO REGULATÓRIO E A 
LEGITIMAÇÃO DEMOCRÁTICA 
DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

Maria Augusta Feldman1 

1 AS RELAÇÕES ENTRE O DIREITO REGULATÓRIO E OS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS 

Quando da implantação, no brasil, da atividade regulatória, não 
havia ainda a clareza sobre o dever e a própria importância da aplicação 
dos direitos Fundamentais nos serviços públicos essenciais. não foi pre-
vista na legislação infraconstitucional e nem na prática do direito Regu-
latório, a perspectiva de se direcionar ou observar a garantia dos diretos 
Fundamentais e nem indicados os necessários instrumentos para sua 
efetivação, por ser a regulação, então compreendida como uma ativida-
de a serviço do mercado, instituída para atuar como instrumento garantidor 
dos contratos e assegurar o desenvolvimento. 

tendo sido as normas para uma regulação independente imple-
mentadas no brasil, já sob a égide da constituição Federal de 1988, deve-
riam os reguladores, ao exercer suas competências regulatórias, observar 
a exigência de garantia dos direitos fundamentais, assim como a função 
social do contrato, assumindo assim a função promocional, dada pelo 
texto constitucional.

1 Advogada, Ex-Presidente do conselho superior da AgERgs (2001-2003, 2003-2005), Presidente da 
Associação brasileira de Agências Reguladoras (AbAR) (2002-2004, 2004-2005), diretora da Associação 
Entes Reguladores de Água e saneamento das Américas (AdERAsA) (2002-2005), Prêmio AbAR 2007, 
destaque 10 anos de Regulação 2008, distinção concedida pela Fundação getúlio vargas (Fgv-RJ) e 
AbAR.
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que o usuário se beneficie com um serviço público adequado4, de qualida-
de e com tarifas justas, b) que a remuneração das concessionárias seja 
adequada à sua condição de prestadoras de serviços públicos. o Estado, 
portanto, através dessas ações, deve e pode promover o bem-estar social, 
assegurando a garantia dos direitos do cidadão.

As Agências Reguladoras apenas programam as políticas públicas, 
já que a competência de sua formulação é do Executivo e legislativo, o 
que não significa que estão os reguladores desobrigados de submeter-se à 
carta Magna, com destaque aos princípios fundamentais. 

A Regulação busca equilibrar as relações entre o poder público e 
o agente privado, objetiva conjugar as vantagens da capacidade empre-
sarial privada com a realização de fins de interesse público, para garantir 
a prestação dos serviços adequados. como exercida por órgão público, 
com fim específico de garantir que os serviços públicos concedidos se-
jam prestados com eficiência, qualidade, atualidade e continuidade, está 
sujeita a todas as regras do direito Administrativo, submetida, portanto, 
aos princípios que regram a administração pública.

Ainda que economicamente inviável, a prestação dos serviços5 pú-
blicos deve ser oferecida a todas as comunidades e a todas as pessoas, em 
todos os locais, em respeito ao Princípio constitucional da universalida-
de dos serviços públicos.  

As Agências Reguladoras têm como função exigir das empresas 
concessionárias que expandam seus serviços, de modo a atender a esse 
princípio e por consequência aos princípios da dignidade da pessoa hu-
mana. os serviços de infraestrutura, como luz, água, transporte, telefone, 
integram o rol de direitos garantidores de dignidade de um número cada 
vez maior de pessoas de nossa população.

Sobre a dignidade humana e o consenso necessário sobre um con-

4 Entenda-se como Serviço adequado o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas, claramente 
definido no artigo 6º da lei 8.987/95.
5 Pronunciamento de Maria Augusta Feldman como Presidente da AbAR em Audiência Pública, na 
comissão Especial da câmara de deputados sobre o Pl 3337/04, que dispõe sobre a gestão, a organização 
e o controle social das Agências Reguladoras. disponível em:<www.abar.org.br/legba/bancodeMidia/
arquivos/Pl%203337-2004%20-%20Atuação%20da%20AbAR..doc> Acesso em: 09 set. 2012.

o Princípio da Função social parte da concepção de que a análise 
do contrato não pode estar restrita ao prisma formal ou a seus efeitos e 
nem ao seu aspecto meramente econômico.  Portanto, os contratos de 
concessão firmados, contendo ou não cláusula, prevendo a função so-
cial do contrato, devem cumprir essa exigência, porque Princípio cons-
titucional, fulcro artigo 3º, i, da constituição Federal e Art. 421 código 
civil, assim como assegurar os direitos Fundamentais, enquanto norma 
também constitucionalizada.

Entretanto, o controle técnico e os direitos da cidadania, que deve-
riam ser periodicamente fiscalizados, têm sido exercitados somente atra-
vés de parâmetros essencialmente técnicos, por critérios de apreciação ou 
discricionariedade técnica, sem atender aos critérios de discricionarieda-
de efetiva e sem qualquer vinculação aos princípios da Proporcionalidade 
e Razoabilidade2. 

necessário destacar que a atividade regulatória vai muito além da 
fiscalização ou da regulação do mercado3. É mais ampla que a função 
regulamentar, consiste em estabelecer regras e equilibrar o exercício de 
uma atividade, através de normas gerais mesmo que de abrangência seto-
rial. É através de seu concurso que se torna possível delegar a exploração 
dos serviços públicos e de outras atividades de grande interesse ao setor 
privado, devem, portanto, os reguladores, submissão aos direitos Fun-
damentais.

2 AS AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO, SUAS COMPETÊNCIAS 
E O RESPEITO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

As Agências Reguladoras têm como compromissos: a) garantir 

2 Freitas cita diógenes gasparini e a importância de sua afirmativa quando diz: “A discricionariedade 
desvinculada seria uma afrontosa arbitrariedade (formal ou substancial), geradora de lesão a direitos.” 
segue ainda Freitas: “note-se: o que  se preconiza é tão só emprestar o alcance devido ao controle  
governado por princípios. sem frouxidão, tampouco vinculação excessiva.”  
3 Regulação de mercado, não significa somente a regulação de mercados financeiros.  A regulação é 
exercida em diferentes tipos de mercados, tão variados que abrangem também o mercado das utilidades, 
como exemplo, o gás, a eletricidade, as telecomunicações, a saúde e outros menos conhecidos como o 
dos resíduos.
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[...] a norma contida no art. 5º, § 1º, da cF, impõe aos órgãos estatais 
a tarefa de maximizar a eficácia dos direitos fundamentais. Além disso, 
há que dar razão aos que ressaltam o caráter dirigente desta norma, no 
sentido de que esta, além do objetivo de ‘assegurar a força vinculan-
te dos direitos e garantias de cunho fundamental, tem por finalidade 
tornar tais direitos prerrogativas diretamente aplicáveis pelos Poderes 
legislativo, Executivo e Judiciário, [...] investe os poderes públicos na 
atribuição constitucional de promover as condições para que os direitos 
e garantias fundamentais sejam reais e efetivos’. (sARlEt, 2001) 

leciona Eros Roberto grau que

[...] é possível afirmar que as normas definidoras de direito e garan-
tias fundamentais devem ter aplicação imediata, ‘devendo também 
ser imediatamente cumpridas pelos particulares, independentemente 
da produção de qualquer ato legislativo ou administrativo’. Em sendo 
obrigatória sua aplicação pelos particulares, com muito mais força deve 
ser garantida pelo Estado, que deve exigir sua pronta aplicação, inde-
pendentemente de qualquer ato, seja ele administrativo ou legislativo. 
torná-las efetiva a partir de sua juridicização é outro compromisso. 
(gRAu, 2010, p. 322)

Dada a relevância do tema, importante referir ingo sarlet:

[...] em todas as situações em que o argumento da reserva de compe-
tência do legislativo (assim como o da separação dos poderes e demais 
objeções aos direitos sociais na condição de direitos subjetivos a presta-
ções) esbarrar no valor maior da vida e da dignidade da pessoa humana, 
ou nas hipóteses em que, da análise dos bens constitucionais colidentes 
(fundamentais, ou não) resultarem a prevalência do direito social pres-
tacional, poder-se-á sustentar, na esteira de Alexy e canotilho, que, na 
esfera de um padrão mínimo existencial, haverá como reconhecer um 
direito subjetivo definitivo a prestações, admitindo-se, onde tal míni-
mo é ultrapassado, tão somente um direito subjetivo prima facie, já que 
– nesta seara – não há como resolver a problemática em termos de um 
tudo ou nada. (sARlEt, 2001)

teúdo mínimo que assegure a dignidade humana, Ana Paula barcellos 
assim se manifesta: 

se a sociedade não for capaz de reconhecer a partir de que ponto as pes-
soas se encontram em uma situação indigna, isto é, se não houver con-
senso a respeito do conteúdo mínimo da dignidade, estar-se-á diante de 
uma crise ética e moral de tais proporções que o princípio da dignidade 
da pessoa humana terá se transformado em uma fórmula totalmente 
vazia, um signo sem significado correspondente. (bARcEllos, 2008, 
p. 229)

os direitos fundamentais são concebidos como princípios supre-
mos do ordenamento jurídico, afirma Ernest-Wolfgane bockenforde, 
atuando de forma imperativa na relação do indivíduo com o poder públi-
co. Mas, que “[...] afetam, também, a relação recíproca dos atores jurídi-
cos particulares [...]” (bocKEnFoRdE, 1993, p. 95, tradução minha) 
limitando sua autonomia privada, regendo-se, então, “[...] como normas 
de defesa da liberdade e, ao mesmo tempo, como mandados de atualiza-
ção e deveres de proteção para o Estado [...]” (bocKEnFoRdE, 1993, 
p. 95, tradução minha).

na mesma linha de raciocínio, Eros grau afirma que as normas 
definidoras de direito e garantias fundamentais devem ter aplicação ime-
diata, “[...] devendo também ser imediatamente cumpridas pelos parti-
culares, independentemente da produção de qualquer ato legislativo ou 
administrativo [...]” (gRAu, 2010, p. 322). Em sendo obrigatória sua 
aplicação pelos particulares, com muito mais força devem ser garantidas 
pelo Estado, que deve exigir sua pronta aplicação, independentemente de 
qualquer ato, seja administrativo ou legislativo. torná-las efetivas a partir 
de sua juridicização é outro compromisso.

Ao retomar a sequência argumentativa de sarlet, que reforça a po-
sição de que é preciso levar com seriedade a aplicabilidade e a exigência 
do cumprimento dos direitos fundamentais, para não correr o risco de 
torná-los iguais a todas as demais normas constitucionais.
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[...] Reconhece-se que o espaço constitucional compreende, não ape-
nas a estruturação do Poder Político e o elenco de direitos e garantias 
individuais muito mais que isto, a constituição consagra a supremacia 
de direitos fundamentais de diversas configurações e os instrumentos 
destinados à sua efetiva promoção. A constituição passa a ser compre-
endida como um projeto de identidade da nação, em que os cidadãos 
e o Estado se associam para modificar a realidade e tornar efetivos os 
valores fundamentais à civilização. (bARRoso, 2012, p. 66)

Através da referência do Prof. diogo de Figueiredo Moreira neto, 
busca-se na força argumentativa de umberto Allegretti a afirmação de 
que o “[...] Dever do Estado é o serviço dos direitos [...]” (MoREiRA 
nEto, 2008, p. 45, grifo meu) e que dos direitos dos cidadãos derivam 
as tarefas do Estado e a missão da Administração.

A centralização da dignidade humana e da preservação dos direitos funda-
mentais modificou as relações entre os administradores e os administrados.  os 
paradigmas tradicionais foram alterados ou superados, a exemplo da “[...] 
redefinição da ideia da supremacia o interesse público sobre o interesse pri-
vado [...]” (ARAgão, 2009, p. 49, grifo da autora), assim como da “[...] 
vinculação do administrado à constituição e não apenas à lei ordinária 
[...]” (ARAgão, 2009, p. 49)7.

na mesma senda e embasado na exposição de Konrad Hesse, da-
niel sarmento assevera que os direitos fundamentais, em sua dimensão 
objetiva, expressam “[...] os valores mais essenciais de uma comunidade 
política [...]” (sARMEnto, 2009, p. 120) que se irradiam por todo o 
ordenamento e atuam em todos os seus limites, como impulso e dire-
trizes para atuação dos Poderes Públicos. Em sequência, afirma o autor 
que os direitos fundamentais são os protetores dos bens jurídicos mais 
valiosos, tendo, pois, o Estado, o dever de impedir que sejam ofendidos, 
como também de “[...] promovê-los e salvaguardá-los das amea-
ças e ofensas provenientes de terceiros [...]” (sARMEnto, 2009, 
p. 120, grifo meu). tarefa esta que é imperativo constitucional. cabendo 

7 Aqui o autor disserta sobre a superação da estrita vinculação positiva do administrado à lei, em 
cumprimento a leitura e o cumprimento rígido e convencional do princípio da legalidade.

o princípio da dignidade humana, por desempenhar um papel im-
portantíssimo na vida social e econômica, é definido como um princípio 
basilar, de fundamental cogência e aplicabilidade ao direito. As-
sim, a dignidade humana6 estabelece uma estreita relação com os serviços 
públicos e a atividade econômica, devendo também ser observada pela 
regulação econômica do Estado.

tendo a atividade regulatória a função de regular os serviços públi-
cos concedidos, muitos desses serviços de infraestrutura, essenciais, cujo 
beneficiário é o cidadão, é possível afirmar que os princípios fundamen-
tais, alicerces do Estado democrático de direito, obrigatoriamente de-
vem pautar as ações e as normas que regram esses serviços, sem descurar 
dos instrumentos que a lei trouxe como aparato técnico desta concreti-
zação. Visto que, para a consolidação do Estado democrático de 
Direito, cumprir o princípio da fundamentação é também uma 
exigência. o princípio da dignidade da pessoa humana é balizador des-
ses, enquanto estruturante dos demais princípios constitucionais. como 
referência as afirmações de ingo sarlet:

Registre-se que a dignidade da pessoa humana foi objeto de expressa 
previsão no texto constitucional vigente mesmo em outros capítulos de 
nossa lei Fundamental, seja quando estabeleceram que a ordem eco-
nômica tivesse por finalidade assegurar a todos uma existência digna, 
seja quando, na esfera da ordem social, fundou o planejamento familiar 
nos princípios da dignidade da pessoa humana. (sARlEt, 2007, p. 64)

os princípios constitucionais, principalmente os de caráter geral, 
dada a constitucionalização do direito Administrativo, se espraiam e do-
minam, impondo-se sobre o sistema jurídico. nesta direção, barroso le-
ciona que o direito contemporâneo tem se apresentado com uma caracte-
rística marcante, que é a sua constitucionalização, sobre a qual disserta:

6 A dignidade da pessoa humana é fundamento da República (art. 1º, iii, cR), finalidade da ordem 
Econômica (caput do art. 170, cR) e princípio fundamental. Está implícita, também, em outras atividades 
como: na defesa do meio ambiente, na função social da propriedade e na livre concorrência. Apresenta-se 
na defesa do consumidor, na redução das desigualdades regionais e sociais.      
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rede de relações jurídicas, oferecendo um novo significado (ARAúJo, 
2008).

As relações entre os direitos fundamentais e o direito regulatório, 
não é só condição de legitimação democrática das Agências Reguladoras, 
é também exigência enquanto princípios, trazendo, também, como en-
sina Eros grau:

os direitos fundamentais compõem um sistema aberto (art.5º, §2º), 
as áreas de regulação econômica sendo perfeitamente possível 
estender seu raio de ação às demais áreas de regulação presen-
tes na Constituição Federal; no caso, à ordem econômica. Essa 
afetação temática entre a tutela dos direitos fundamentais e a 
regulação da ordem econômica se verifica pelo fenômeno da 
incidência dos princípios daqueles sobre o suporte-fático des-
ta, por razão da proximidade dos objetos jurídicos que ambos 
cumprem proteger. (gRAu, 2010, p. 197, grifo meu)

destaca ainda Eros grau que a aplicação dos direitos fundamentais 
traz 

[...] extraordinárias vantagens a uma regulação da ordem econômica 
que esteja pautada na concepção de dignidade humana e comprometi-
da com a realização da justiça social, qual seja: a de se dispor livremente 
do mecanismo de aplicabilidade imediata da proteção aos direitos fun-
damentais, e demais ferramentas úteis. (gRAu, 2010, p. 198)  

os direitos Fundamentais, enquanto núcleo essencial do sistema 
jurídico e fundamento de sua legitimidade vinculam o Poder Público, 
assim como impõem às instituições privadas a obrigação de respeitá-los. 
os órgãos reguladores, enquanto órgãos públicos, responsáveis pela re-
gulação dos serviços públicos concedidos, devem, através de suas nor-
mas, de suas decisões determinar aos concessionários, permissionários 
ou autorizatários agirem de forma a promover políticas que possibilitem 
a garantia desses direitos e que estabeleçam com a sociedade uma maior 

ao Estado, portanto, promover e proteger os direitos fundamentais do 
cidadão, como característica de um autêntico interesse público.

ingo sarlet (2007), citando clèmerson clève, diz ser necessária 
a definição de uma política que busque assegurar a dignidade da pessoa 
humana e os direitos fundamentais. destaca, ainda, as lições de Pèrez 
luño, quando afirma ser a dignidade da pessoa humana constituída não 
só através da “[...] garantia negativa de que uma pessoa não será objeto 
de ofensas ou humilhações [...]” (sARlEt, 2007, p. 120). Acrescente-se, 
portanto, o compromisso do Estado em zelar para que não sejam violados 
ou ignorados estes princípios.   

Ao analisar o novo constitucionalismo e o Estado democrático de 
direito, diogo de Figueiredo Moreira neto (2008) reforça sua tese atra-
vés dos ensinamentos de Robert Alexy, quando enumera os novos paradig-
mas dos direitos fundamentais, que denomina e identifica juridicamente

[...] por quatro características extremas: Primeiro os direitos funda-
mentais regulam com hierarquia máxima; segundo, regulam com má-
xima força jurídica; terceiro, regulam objetos relevantes; Quarto regu-
lam com o máximo grau de indeterminação, esta última, porque, nela 
enfeixando a dinâmica de harmonização das características anteriores, 
afirma que ‘os direitos fundamentais são o que são, sobretudo através 
da interpretação’. (MoREiRA nEto, 2008, p. 72)

Partindo dessas lições, torna-se indiscutível a necessidade do res-
peito total e absoluto dos administradores e administrados, dos econo-
mistas, dos políticos, dos reguladores, assim como dos juristas aos prin-
cípios fundamentais.

Há um claro entendimento, dada a obrigatória inter-relação que 
deve haver entre os princípios constitucionais de que os direitos fun-
damentais e a ordem econômica constitucional devem estar pró-
ximos, agregando desta forma um caráter mais social aos aspectos 
econômicos, ao mesmo tempo em que os direitos fundamentais, atra-
vés de um leque maior, possam se espraiar, de modo a incidir sobre outra 
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AMs 2006.72.08.003136-2/sc. Relatora: Juíza Federal vânia Hack de 
Almeida

direito à vida. Portador. doença grave. necessidade. utilização.   Equi-
pamento. Residência. suspensão. Fornecimento. Energia elétrica. de-
corrência. inadimplemento. impossibilidade. garantia constitucional. 
Princípio da dignidade da Pessoa Humana. observância. (bRAsil, 
2007, p. 19)

Através de mandato de segurança, foi discutida a possibilidade de 
interrupção no fornecimento de energia elétrica na residência de pes-
soa em estado terminal, portadora de tuberculose, que necessitava, para 
sobreviver, de aparelho ligado 24 horas por dia. considerada a situação 
financeira desfavorável da família, que enfrentava dificuldades para resol-
ver seus débitos com a companhia de energia.   

Foi concedido mandado de segurança, determinando às centrais 
Elétricas de santa catarina s.A. (cElEsc) não interromper o forneci-
mento de energia elétrica. A empresa apelou, sob o argumento de que 
houve prévio aviso sobre a suspensão do fornecimento e que o consumi-
dor confessou a existência da dívida, assim como os demais contribuintes 
não podem assumir a conta dos maus pagadores.

A juíza federal vânia Hack de Almeida9, em seu voto, ao manter a 
sentença, assim se pronunciou: “tendo em conta que a diretriz básica do 
ordenamento constitucional é a dignidade da pessoa humana, a suspen-
são pretendida alijaria a parte de seu direito à vida e à saúde.” tribunal do 
distrito Federal - (Apelação 2001011048060-3).

outro caso de destaque é o de um consumidor de brasília que, 
mesmo inadimplente em sua conta de luz, comprovou que a sua 
mulher, devido à enfermidade respiratória, precisava de equipamento li-
gado à rede elétrica, de forma ininterrupta, e que, caso o aparelho fosse 
desligado, isto poderia lhe ocasionar a morte, também conseguiu impedir 
o corte da energia em sua residência. o tribunal do distrito Federal, 
assim se expressou:

 “[...] é impossível fechar os olhos para a situação [...] quando está 
em jogo uma vida humana”. lembrando ainda o tribunal que “[...] cabe 

9 Relatora do processo nº 72.08.003136-2/sc.

consideração com os serviços públicos ou mesmo com a atividade econô-
mica que esteja sendo explorada, direta ou indiretamente. 

A constituição Federal, através de seu artigo 170, ao dispor sobre a 
ordem econômica, diz que a todos é assegurado o livre exercício de qual-
quer atividade econômica, sem necessidade de autorização dos órgãos 
públicos, exceto nos casos que a lei prevê. sobre a ordem econômica, 
ensina ser ela fundada na valorização do trabalho humano e na livre ini-
ciativa, respeitando os ditames da justiça social, tendo como objetivo o 
fim precípuo de garantir a todos uma existência digna8.

3 AS QUESTÕES REGULATÓRIAS, OS DIREITOS FUNDA-
MENTAIS E AS DECISÕES JUDICIAIS

Muitos são os casos e grande a diversidade em que o usuário não 
alcançando, nos limites das discussões da regulação, a satisfação de suas 
ações, avança em busca do Poder Judiciário.

o tribunal de Justiça do Rio grande do sul, através da 2ª câmara, 
Agravo 70018098004, decidiu por impedir o corte de energia elétrica de 
um devedor que, por sofrer de paralisia cerebral, precisava de equipa-
mento ligado à rede elétrica. o desembargador ao proferir sua decisão, 
assim se manifestou: “Em face do princípio da dignidade da pessoa hu-
mana, [...] o serviço, se for o caso, deve ser prestado aos pobres, humil-
des e doentes independentemente de pagamento.” (Rio gRAndE do 
sul, 2006)

com relação ao direito à vida, corte de energia elétrica por inadim-
plência não pode prejudicar paciente em estado terminal:

8 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios: i – soberania nacional; ii – propriedade privada; iii – função social da propriedade; iv – livre 
concorrência; v – busca do pleno emprego; vi defesa do meio ambiente; vii – redução das desigualdades 
regionais e sociais; viii – busca do pleno emprego; iX – tratamento favorecido para as empresas de 
pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras que tenham sede e administração no País” (bRAsil, 
1988).

- trata da ordem econômica no sentido genérico, englobando, portanto, tanto atividades econômicas 
propriamente ditas, quanto os serviços públicos.

- a expressão justiça social, já de forma implícita, aponta para a busca do bem comum.
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dentre os fundamentos que são sistematicamente apresentados 
pela jurisprudência, como pode ser observado nas decisões apresentadas, 
destaque-se o art. 1º, iii, da constituição Federal, ao reconhecer a digni-
dade da pessoa humana como cláusula pétrea e um dos fundamentos da 
República brasileira.

Portanto, seguindo o conceito de serviço público e observando a 
responsabilidade do Estado com sua prestação, a empresa concessionária 
não tem, efetivamente, o dever de prestar o serviço graciosamente, 
mas, não poderá interromper um serviço público essencial po-
dendo valer-se de outros meios, através da justiça para cobrar o valor 
devido.  

da mesma forma é também aplicada a ilegalidade no corte de ener-
gia quando se trata de pessoas que, embora não necessitem utilizar apa-
relho ligado à rede létrica, apresentam e comprovam encontrar-se  em 
situação de miserabilidade. conforme dispõe a EMEntA a seguir:

ENERGIA ELÉTRICA – ILICITUDE NO CORTE EM RELA-
ÇÃO À SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE. Resp nº 647853 - STJ

EMENTA PRocEssuAl civil. AdMinistRAtivo. coRtE 
do FoRnEciMEnto dE EnERgiA ElÉtRicA. inAdiM-
PlênciA do consuMidoR. lEgAlidAdE. 

1. A 1ª seção, no julgamento do REsP nº 363.943/Mg, assentou o en-
tendimento de que é lícito à concessionária interromper o fornecimen-
to de energia elétrica, se, após aviso prévio, o consumidor de energia 
elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta 
(lei 8.987/95, art. 6º, § 3º, ii). 

[...]

3. Não obstante, ressalvo o entendimento de que o corte do 
fornecimento de serviços essenciais - água e energia elétrica - 
como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou 
multa, extrapola os limites da legalidade e afronta a cláusula 
pétrea de respeito à dignidade humana, porquanto o cidadão 
se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua vida, 
curvo-me ao posicionamento majoritário da Seção.

à empresa de luz cobrar o débito na Justiça, em lugar de pôr uma vida em 
risco [...]” 

dentre as questões jurídicas que vêm  sendo discutidas, tanto em 
sede estadual como o próprio superior tribunal de Justiça, é a possibili-
dade de corte, nos casos de inadimplemento, de serviço essencial. A gran-
de pergunta é se o serviço público essencial, por de falta de pagamento da 
conta mensal, pode ser interrompido pela concessionária, mediante cor-
te? dois posicionamentos básicos emolduram o tema, serviço de energia 
elétrica: 

•	O	primeiro	relaciona	com	a	existência	de	relação	de	consumo,	
valendo-se da lei nº 8.078/90, art. 22, que regra os serviços públicos es-
senciais (água, luz, gás, entre outros) dizendo que devem ser eficientes 
e contínuos, portanto, não pode cessar o seu fornecimento. Já o art. 42, 
prevê que, no caso de cobrança de dívidas, o consumidor não pode sofrer 
coação ou serem expostas ao ridículo, situações que se acumulam quan-
do o serviço é interrompido pelo inadimplemento. cabe ainda citar o art. 
5º, XXXii, e art. 170, v da constituição Federal.

•	A	segunda	posição,	valendo-se	do	art.	5º,	XXII	e	XXII,	CF/88,	
que fundamenta a proteção da propriedade e de sua função social, assim 
como do art.170 que, para assegurar a manutenção da ordem econômica, 
permite, por falta de pagamento, o corte do serviço de energia elétrica, 
com base no art. 17 da lei nº 9.427/96:

A suspensão, por falta de pagamento, do fornecimento de energia elé-
trica a consumidor que presta serviço público  ou essencial à população 
e cuja atividade sofra prejuízo será comunicada com antecedência de 
quinze dias ao Poder Público local ou ao Poder Público Estadual. §1º. 
o Poder Público que receber a comunicação adotará as providências 
administrativas para preservar a população dos efeitos da suspensão do 
fornecimento de energia elétrica, inclusive dando publicidade à contin-
gência, sem prejuízo das ações de responsabilização pela falta de paga-
mento que motivou a medida. (bRAsil, 1996)
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[...]

o fato de o serviço ser concedido – o que é uma faculdade do Poder 
Público – não torna o serviço facultativo e nem estabelece faculdade de 
interrupção ou de fornecimento. A concessão é faculdade (cF, art. 175 
e art. 21, Xii, ‘b’), mas o fornecimento é dever e obrigação constitucio-
nal. o concessionário pode até cobrar do poder concedente o valor do 
serviço que não foi pago, mas não tem a faculdade de interromper o 
fornecimento11. (Rio gRAndE do sul, 2002a)

o stJ sintetiza orientação de inúmeros julgados sobre o tema: 

1. A energia é, na atualidade, um bem essencial à população, tende ser-
viço público indispensável subordinado ao princípio da continuidade 
de sua prestação, pelo que se torna impossível a sua interrupção.

[...]

6. o direito do cidadão de se utilizar dos serviços públicos essenciais 
para a sua vida em sociedade deve ser interpretado com vistas a benefi-
ciar a quem deles se utiliza. (Rio gRAndE do sul, 2002b)

 no âmbito das atividades econômicas e dos serviços públicos, no 
que diz respeito à atividade regulatória do Estado, deve o Estado sempre 
levar em consideração a dignidade humana, como principal valor a ser 
preservado, sendo esta, portanto, obrigatoriamente a posição dos regu-
ladores. 

4 CONCLUSÃO

A atuação das Agências Reguladoras, por força constitucional, 
deve estar pautada no compromisso com a preservação da dignidade da 
pessoa humana, princípio que tem na sua essencialidade garantir as con-
dições materiais para subsistência dos indivíduos e com a preservação 
da autonomia de sua vontade. devendo ainda, através dos processos de 

11 Posicionamento do desembargador Adão sérgio do nascimento cassiano, Relator do Ai nº 
70003761640, julgado à unanimidade na 1ª câmara Especial cível, tJ/Rs em 24/04/2002. 

4. Hodiernamente, inviabiliza-se a aplicação da legislação infraconsti-
tucional impermeável aos princípios constitucionais, dentre os quais 
sobressai o da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos 
da República, por isso que inaugura o texto constitucional, que revela 
o nosso ideário como nação. 

[...]

9. Esses fatos conduzem a conclusão contrária à possibilidade de 
corte do fornecimento de serviços essenciais de pessoa física em 
situação de miserabilidade, em contrapartida ao corte de pessoa 
jurídica portentosa, que pode pagar e protela a prestação da sua 
obrigação, aproveitando-se dos meios judiciais cabíveis. 

10. Recurso especial provido, ante a função uniformizadora desta cor-
te. data da decisão: 28/09/2004. (bRAsil, 2004)

Além da fundamentação contrária ao corte de luz com base no for-
necimento de serviços essenciais de pessoa física em situação de mise-
rabilidade, é também utilizado como fundamento para negar o corte de 
energia a inadmissibilidade de cobrança de elevado montante, à luz das 
disposições do art. 22 e do art. 42 do código de defesa do consumidor 
(cPc), tendo em vista dispor a concessionária de outros remédios no 
ordenamento jurídico para haver o seu crédito, sem prejudicar o uso de 
serviço de natureza essencial.

o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial. sua suspen-
são se constitui em ato abusivo e, segundo a larga jurisprudência, con-
trário às disposições do código de defesa do consumidor, visto que, 
face o adimplemento de contraprestação pecuniária ao fornecimento de 
energia, não pode, a concessionária efetuar o corte desta. Pois este meio 
de pressão revela-se providência excessiva e flagrantemente contra as re-
gras de proteção ao consumidor, visto existirem outros meios para obter 
o crédito reclamado.

sobre este propósito: 

Ademais, em tema de serviços públicos, a regra e o princípio geral de 
direito é a sua continuidade e jamais a sua interrupção10.

10 se trata de serviço público essencial por isso que não pode ser interrompido. nesse sentido, aliás, é o 
disposto no art. 241 da cF/88, na redação da Emenda nº 19/98 (bRAsil, 1998).



36

Marco Regulatório

37

Revista da AGERGS

Repercussões no Âmbito Administrativo. in: ARAgão, Alexandre san-
tos; Floriano de Azevedo M. neto (coord.). Direito Administrativo e 
seus Novos Paradigmas. belo Horizonte: Forum, 2009. P. 31-63.

bocKEnFoRdE, Ernst-Wolfgang. Escritos sobre derechos funda-
mentales. tradução por Juan luis Requejo Pagés e ignacio villaverde 
Menéndez. baden-baden: nomos verlagsgesellschaft, 1993.

bRAsil. constituição (1988). Constituição da República Federa-
tiva do Brasil de 1988. brasília, 05 out. 1988. disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm> Acesso 
em: 12 set. 2012.

bRAsil. Emenda Constitucional n. 19, de 04 de junho de 1998. Mo-
difica o regime e dispõe sobre os princípios e normas da Administração 
Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças 
públicas e custeio de atividades a cargo do distrito Federal, e dá outras 
providências. brasília, 1998. disponível em: < http://www010.dataprev.
gov.br/sislex/paginas/30/1998/19.htm> Acesso em: 12 set. 2012.

bRAsil. Lei n. 9.427, de 26 de dezembro de 1996. institui a Agência 
nacional de Energia Elétrica – AnEEl, disciplina o regime das conces-
sões de serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências. 
brasília, 1996. disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l9427cons.htm> Acesso em: 10 set. 2012.

bRAsil. supremo tribunal de Justiça. Resp. n. 647853 – stJ. Energia 
elétrica – ilicitude no corte em relação à situação de miserabilidade. bra-
sília, 2004. in: Rio gRAndE do sul. Ministério Público. Jurispru-
dência. Porto Alegre, [2004?]. disponível em: <http://www.mp.rs.gov.
br/consumidor/jurisprudencia/id2855.htm?impressao=1> Acesso em: 
20 out. 2012

bRAsil. tribunal Regional Federal (4. Região). Apelação de Mandado 
de segurança n. 2006.72.08.003136-2/sc. Apelante: centrais Elétricas de 
santa catarina s/A (cElEsc). Apelado: Elisiane borges de Proêncio. 
Relatora: vânia Hack de Almeida. Boletim Jurídico, Porto Alegre, n. 

regulação que elas coordenam, assegurar um mínimo de dignidade aos 
indivíduos.

cabe ainda às Agências Reguladoras, na condição de guardiãs dos 
serviços públicos concedidos, ter como compromisso, dentro da ação re-
gulatória, preservar a dignidade da pessoa humana, na medida em que 
cada cidadão enquanto ator econômico tem direta relação com o desen-
volvimento social de nossa sociedade. 

A atividade regulatória deve servir como uma resposta às exigências 
sociais, respeitando sim os parâmetros técnicos, mas buscando garantir a 
aplicabilidade dos direitos fundamentais, como a dimensão de eficácia 
dos direitos humanos, para isto é necessário ter a clara compreensão da 
importância do usuário do serviço público, através do reconhecimento 
social e jurídico do cidadão, enquanto objeto e finalidade da prestação 
dos serviços públicos concedidos.
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AGERGS: MODERNIDADE 
INCOMPREENDIDA E 
BOICOTADA

Dagoberto Lima Godoy1

As disputas ideológicas é coisa dos políticos e dos intelectuais que 
gostam das teorias. o cidadão comum, o homem do povo, está mais inte-
ressado na realidade do seu dia a dia e busca, na prática, meios concretos 
para melhorar sua qualidade de vida. Por isso, o avanço do liberalismo 
(ou neoliberalismo), que ocorreu em todo o mundo após a Queda do 
Muro de berlim, deve ser menos creditado aos ideólogos liberais e mais 
ser compreendido como resultado da percepção popular de que é a livre 
iniciativa e a economia de mercado que se têm mostrado mais eficientes 
na promoção do crescimento econômico, da geração de emprego e renda 
e da ascensão social. A revolução tecnológica propiciou, através da co-
municação ampla e sem fronteiras, a divulgação das experiências univer-
sais e a comparação entre os diferentes regimes de governo, quanto aos 
resultados práticos na vida dos respectivos povos. o cidadão ligado nas 
telecomunicações globais, independentemente de seu grau de escolariza-
ção, está suficientemente esclarecido para não mais suportar, como uma 
fatalidade, os governantes incompetentes, as burocracias improdutivas e 
as estatais deficitárias, seja qual for a cor da bandeira ideológica que as 
quiser encobrir. 

Foi pela pressão das crescentes exigências dessa cidadania esclare-
cida que os governos centralistas, com os orçamentos consumidos por 
suas inchadas e ineficientes máquinas, foram compelidos a apelar pela 
privatização de empresas estatais e a delegação de serviços públicos. Em 
geral, tal tendência pouco teve de ideológica, tanto que foi seguida até 
por governantes inequivocamente social-democratas, como tony blair, 

1 Ex-membro do conselho superior da AgERgs.
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ausência de subordinação hierárquica a órgão governamental. Quer-se 
também frisar que não menos indispensável é a característica peculiar, 
que diferencia as Agências Reguladoras das demais autarquias, no brasil, 
qual seja a investidura e fixidez do mandato dos seus dirigentes, tal como 
estatuiu o artigo 7º da lei nº 10.931/97, que criou a AgERgs. À época, 
exercendo a presidência da Federação das indústrias do Rio grande do 
sul (FiERgs), emprestei forte apoio à iniciativa do governo do Estado, 
certo de que o novo organismo cumpriria um papel-chave na moderni-
zação da administração pública gaúcha. logo depois, foi com entusiasmo 
pela missão que assumi um lugar no conselho superior da Agência, in-
dicado, segundo a lei, pelos concessionários de então.

o início da gestão do primeiro conselho foi auspicioso, dada a 
competência dos seus demais membros e o clima de entendimento e vi-
são do bem-comum que orientou os trabalhos de instalação. Entretanto, 
a subsequente transição no poder governamental trouxe fatos inespera-
dos e lamentáveis. o governo empossado em 1999 demonstrou, com 
abundância de discursos, atos e gestos, não concordar com a concepção 
contemporânea de administração, preferindo aferrar-se ao modelo cen-
tralizador e estatizante já derrogado, com raríssimas exceções, no restante 
do mundo. E passou a boicotar a Agência por todas as formas ao seu 
alcance, começando por recusar-se a nomear os funcionários já aprova-
dos em concurso público, indispensáveis para a adequada estruturação 
do órgão e o seu funcionamento pleno, obrigando o conselho superior 
a manter a operação da Agência com funcionários provisórios, nomeados 
em cargos em comissão, uns poucos técnicos de grau médio, nomeados 
ainda pelo governo anterior, e alguns estagiários. 

Enfim, para não alongar demasiadamente este texto, basta citar 
a emblemática interposição da Ação direta de inconstitucionalidade 
(Adin 1949-0), com que o governo olívio contestou a validade dos ar-
tigos 7º e 8º da citada lei de criação da Agência. A argumentação utilizada 
nessa ação é um eloquente atestado de ignorância da moderna concepção 
de regulação de serviços públicos, pois nela se lê que a AgERgs teria 

no Reino unido, ou schroeder, na Alemanha, e, aqui no brasil, pelo 
governo FHc. Foi por pragmatismo que governos autointitulados “de 
esquerda” passaram a entregar à iniciativa privada a tarefa de atender os 
reclamos por serviços públicos prestimosos e eficientes, bem como a res-
ponsabilidade pelos vultosos investimentos para tanto necessários.

Entretanto, para que essa forma de privatização não resultasse – ou 
não fosse assim entendida – em um ato de puro liberalismo, impôs-se a 
criação de organismos eficazes de regulação, capazes de proteger o cida-
dão-consumidor de quaisquer abusos gananciosos dos agentes privados.  
Ao mesmo tempo, seguindo a experiência de países como a inglaterra e 
os Estados unidos, onde órgãos dessa natureza já atuavam desde o século 
XiX, firmou-se o conceito de que a regulação deveria também impedir os 
desmandos do poder público concedente. configurou-se, desde então, 
a existência de três polos nas relações envolvidas no serviço concedido, 
cujos interesses deveriam ser mediados pelo órgão regulador: o estado, 
como poder concedente; a empresa concessionária; e o público usuário. 

 Foi neste contexto que, a partir da última década do século pas-
sado, o nosso governo federal passou a criar uma vasta série de Agências 
setoriais de regulação2, dotadas de autonomia e especialização, com a na-
tureza jurídica de autarquias com regime especial. seus dirigentes rece-
beram mandatos, de forma a poderem atuar com independência, priori-
zando a eficiência e a qualidade e assegurando a modicidade dos preços 
e a sustentação econômico-financeira da prestação dos serviços públicos 
aos seus cuidados. no âmbito dos estados, o Rio grande do sul foi o 
primeiro a instituir o seu órgão regulador, a Agência Reguladora dos ser-
viços Públicos delegados do Rio grande do sul (AgERgs), preferindo 
fazê-lo com atribuições multissetoriais. 

 o que se pretende destacar neste artigo, a partir do contex-
to acima resumido, é a essencialidade da preservação das prerrogativas 
das autarquias, em geral, a saber: autonomia administrativa, financeira e 
patrimonial na gestão de recursos humanos e nas decisões técnicas; e a 

2 AnAtEl, AnP, AnvisA, Ans, AnA, Antt, AntAQ, AncinE. Além destas, sem a denominação 
de agência, a cvM. Ainda outras: AEb e AdEnE, denominadas agências, mas não constituídas como 
autarquias especiais; Abin, criada como unidade da Administração direta; e cvM, autarquia que não 
tem a denominação de agência. Mais detalhes em gRotti, 2006. dinoRÁ. 
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a qualidade e o custo dos serviços concedidos, consagrou o casuísmo e 
as sucessivas postergações como o método que seguiria acompanhando a 
(pseudo)regulação do PEcR. obrigada pela lei a acatar a decisão do Po-
der concedente, a AgERgs limitou-se a homologar os termos do acor-
do, até que, no segundo trimestre de 2002, foi solicitada a opinar sobre 
o pleito de revisão tarifária, então apresentado pelas concessionárias do 
Programa, sob a alegação das alterações no valor do imposto sobre servi-
ços de Qualquer natureza (iss) efetuadas pelos Municípios integrantes 
dos diversos polos rodoviários. Então, foi desperdiçada a oportunidade 
para uma reafirmação de sua competência regulatória. Pois, em lugar de 
realizar uma análise completa, a fim de obter a comprovação de eventuais 
desequilíbrios econômico-financeiros, como mandaria a boa técnica, a 
AgERgs optou por conceder um reajuste levando em consideração uni-
camente o impacto das novas alíquotas do iss, o que resultou em uma 
revisão precária3. 

Em que pesem os esforços da Agência para superar o ambiente 
de incompreensão (para não dizer, de hostilidade) frente à sua missão – 
resultando em conquistas memoráveis como as já mencionadas, obtidas 
junto ao stF, e o convênio realizado com a Agência nacional de Energia 
Elétrica (AnEEl) –, um novo episódio viria a lhe trazer novo desprestí-
gio. Em janeiro de 2004, o governo Rigotto, novamente sem qualquer 
participação da AgERgs no processo, acordou com as concessionárias 
uma vigência parcelada dos reajustes contratuais que deveriam ser prati-
cados a partir daquele mês, de forma que só a partir de julho do mesmo 
ano entrassem em vigor integralmente. novamente restou à Agência a 
simples homologação do acordado, selando, por assim dizer, a sua sorte 
e consolidando o papel marginal, que não seria superado ao longo dos 
anos seguintes.

dizer mais sobre as vicissitudes do PEcR e do caso que é um sig-
nificativo emblema das frustrações da AgERgs, no decorrer dos seus 
3 Em caso semelhante, o tribunal de contas da união (tcu) suspendeu reajuste tarifário concedido 
pelo dnER, independentemente da apuração do desequilíbrio econômico-financeiro do respectivo 
contrato de concessão. o tcu argumentou que cobranças acima de uma justa remuneração propiciam 
perdas irrecuperáveis para os usuários do sistema; em contrapartida, possíveis perdas decorrentes de 
cobranças abaixo do preço de equilíbrio podem ser recuperadas ao longo da concessão, por meio de 
reposições tarifárias posteriores (Processo tcu 015.789/1999-3).

função planejadora e estaria “[...] inscrita no âmbito do Executivo, devendo 
obediência ao chefe do Poder Executivo [...]”. 

A pretensão castradora  do governo foi derrotada por uma  decisão 
do supremo tribunal Federal, que repercutiu em todo o âmbito regulatório 
nacional. não obstante, a sanha autoritária tornou a se expressar em uma 
nova Adin (nº 2095-0), desta vez questionando a competência da AgER-
gs para atuar nos serviços de saneamento concedidos, depois que a Agên-
cia se recusou a homologar um reajuste de tarifas imposto pela companhia 
Riograndense de saneamento (coRsAn). A nova derrota no supremo 
tribunal Federal (stF), entretanto, não foi suficiente para convencer aque-
le governo da necessidade de acatar as decisões do órgão regulador.

Por fim, sem abandonar a busca da síntese, é imprescindível regis-
trar o caso, não menos emblemático, que envolveu o imbróglio originado 
ao final de 1998, quando o findante governo brito não concedeu o pri-
meiro reajuste tarifário previsto nos contratos do Programa Estadual de 
concessões Rodoviárias (PEcR). depois de uma série de atos unilaterais 
do governo olívio – tomados sem qualquer consulta à AgERgs –,  que 
incluíram  a redução das tarifas de pedágio e a não concessão do seu se-
gundo reajuste, previsto contratualmente para ocorrer em dezembro de 
1999, mandados de segurança foram impetrados pelas concessionárias. 
Em novembro de 2000, entretanto, aconteceu uma nova e devastadora 
prova de desconsideração da missão delegada à AgERgs. um acordo 
foi assinado com as concessionárias, autorizado pelo legislativo gaúcho 
(lei Autorizativa nº 11.545/2000), que, assim, uniu-se ao Executivo para 
desmoralizar a função reguladora da Agência. Pois, durante todo o perío-
do de disputa judicial e de discussão pública, a AgERgs não foi consul-
tada pelos dois Poderes, não obstante ter examinado o caso detidamente 
e apresentado alternativas técnicas para uma solução mais adequada para 
o impasse (em cuja elaboração o autor deste artigo empenhou-se exaus-
tivamente).

lamentavelmente, esse acordo, mancomunado entre as três par-
tes, além de prolongar as insatisfações manifestadas pelos usuários com 
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considero também muito pertinente a avaliação de que a ideolo-
gização do debate acabou por influenciar negativamente o entendimento 
de boa parte da sociedade, o que teria contribuído para a utilização de 
rotas de fuga e o “[...] acirramento das relações entre usuários e conces-
sionários [...]”4. 

seria de esperar que um tal acúmulo de experiências negativas – 
em que se somam os desgastes políticos e administrativos, a insatisfação 
dos usuários e um potencial passivo   financeiro para o erário (indicado 
na tabela 10.7 do citado documento) – fosse suficiente para esclarecer os 
mandantes dos três Poderes, de forma a permitir que a AgERgs possa 
desempenhar a função regulatória, cujas qualidades e benefícios acima se 
destacaram. Encerro este texto com esse desejo e uma esperançosa expec-
tativa, em que pese apontar na direção oposta o episódio em que o atual 
governo do Estado tentou impor a sua vontade e impedir a posse de um 
Membro do conselho superior da Agência, cuja indicação já havia sido 
aprovada pela Assembleia legislativa, segundo os procedimentos legais. 
Embora outros fatores de ordem político-partidária pudessem estar im-
plicados no caso, fica difícil não identificar nele mais uma demonstração 
da dificuldade dos governantes em aceitar a autonomia requerida para o 
desempenho da função reguladora.  

oxalá, os acontecimentos futuros não me levem a repetir o que 
afirmei em artigo publicado no jornal ZH, em 26/10/995: se qualquer go-
vernador pretender “[...] uma AgERgs dócil e submissa à sua vontade, 
com conselheiros nomeados e demissíveis ao exclusivo critério de sua 
Excelência, melhor será que a Agência seja extinta, porque nada mais terá 
de democrática e nenhum benefício trará ao povo gaúcho.” 

4 não obstante, devo fazer um reparo à afirmação de que “[...] a inexperiência em delegarem-se à 
iniciativa privada os serviços de exploração rodoviária e, ainda, a falta de um conjunto de regras claras e 
bem definidas para ao setor (risco regulatório) somaram-se ao significativo risco brasil presente na época 
das licitações, o que justificou os percentuais de retorno fixados nos contratos [...]” (grifo meu). 
isto porque este foi um dos aspectos tratados nas contribuições que apresentei ao conselho superior, 
com vistas a uma desejável revisão contratual (todas, como já dito, desconsideradas pelo governo que 
firmou o primeiro termo de Acordo do PEcR). Em que pesem as variáveis acima enunciadas, sempre 
teria sido possível estabelecer uma taxa de Retorno (tiR) variável ao longo prazo de concessão, segundo 
uma fórmula que adequasse a tiR contratual às previsíveis oscilações das taxas de juros praticadas no 
mercado financeiro do país.
5 cujos trechos iniciais foram usados na introdução deste artigo.

quinze anos de conturbada vida institucional, seria rivalizar, em termos 
de espaço e detalhamento técnico, com o extenso estudo publicado pela 
própria Agência, intitulado PEcR – Histórico, Evolução e desequilí-
brios contratuais. nele concluiu-se ter ficado evidente “[...] a série de 
problemas enfrentados pelo programa ao longo de sua vigência [...]” 
(AgERgs, 2009, p. 105) causados “[...] pelas frequentes quebras de con-
trato promovidas pelos governos [...] em especial nos primeiros anos da 
concessão [...]” (AgERgs, 2009, p. 105); pelas “[...] constantes inter-
venções do Poder Judiciário e do Ministério Público [...]” (AgERgs, 
2009, p. 106), inclusive determinando o fechamento de praças de pedá-
gio, as quais evidenciariam “[...] a falta de expertise institucional presente 
no Estado no que se refere à condução de um programa de concessões 
rodoviárias” (AgERgs, 2009, p. 106) (ao que eu acrescentaria, também, 
a falta de conhecimento e/ou de aceitação das concessões de serviço pú-
blico, em geral); a falta de delimitação das competências da Agência e do 
departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (dAER), diferente-
mente do que ocorre com os seus homólogos no plano federal, a Agência 
nacional de transportes terrestres (Antt) e o departamento nacional 
de infraestrutura de transportes (dnit), cabendo a este exclusivamente 
o gerenciamento da malha rodoviária mantida sob administração dire-
ta da união; e, finalmente, as falhas das concessionárias em atender aos 
indicadores de qualidade elaborados pela Agência, mesmo que estabele-
cidos aquém dos padrões largamente utilizados nas demais concessões 
rodoviárias, no país.

na qualidade de ex-conselheiro, tenho prazer em declarar a mi-
nha sintonia com as conclusões do referido documento, especialmente 
quando refere a 

“[...] necessidade de uma constante atividade regulatória, realizada de 
maneira autônoma e independente, diferenciando os papéis de Estado 
e governo, face à necessidade conjunta de proteção dos contratos e de 
manutenção do interesse público, ideais estes materializados quando 
da constituição da [...] AgERgs.” (AgERgs, 2009, p. 107)
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OS QUINZE ANOS DA AGERGS

Alcides Saldanha1 

    

Para viver coletivamente, o ser humano necessita regras prévias 
para esta convivência! isto ocorre desde os primeiros tempos da vida co-
letiva. claro que a evolução foi constante e as modificações ocorreram 
sempre no sentido de atender as necessidades Específicas de cada mo-
mento histórico!

Ariane brito Rodrigues cal (2003, f. 37) leciona: “nos primórdios 
tinha-se uma administração pública patrimonialista, a qual evoluiu para 
uma administração pública burocrática e agora busca-se a chamada ad-
ministração pública gerencial”. Por aí se pode inferir que após abandonar 
a administração com caráter patrimonial (era resultado das decisões nada 
democráticas oriundas da vontade do príncipe ou daquele que dominava 
o governo e o estado; como advento dos ideais democráticos, do direito 
dos povos e se autodirigem, surge a necessidade de se fixar – de maneira 
clara – as diferenças entre EstAdo E govERno! Estado é o todo 
(determinada área de terra com os seus habitantes), é perpetuo, é a soma 
de todos os que nele vivem, habitam, exercem seus trabalhos, procuram 
alcançar seus objetivos e de suas famílias! governo é temporário, funda-
mentalmente representa a parcela que o elegeu embora seja responsável 
pelo destino de todos. É fácil concluir que devia existir um responsável 
pelo governo (chefe do executivo) e um representante e – como árbitro 
legal – um chefe de estado!

Entre nós infelizmente o chefe de governo é, ao mesmo tempo, 
chefe de estado. neste aspecto é difícil o funcionamento desta atualíssima 
modalidade de serviço público Agência Reguladora. As Agências Regulado-
ras, no exercício correto de suas funções, são claramente órgão de estado 
e não de governo! sua autonomia face ao poder executivo é absoluta-

1 Ex-presidente da AgERgs, Ministro dos transportes e senador da República. 
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mente necessária para exercício regulatório entre o particular e o próprio 
governo que realiza as concessões de serviços de interesse público. Aqui 
é bom alertar ao leitor sobre uma confusão que alguns, por problemas 
pseudoideológicos, teimam em fazer entre concessões e privatizações!

na privatização o governo vende para particulares bens públicos 
relativos à exploração de riquezas – ou até de serviços. o governo ven-
de – pelo preço ajustado entre pontes – algo que lhe pertencia e que não 
considera mais interessante para o desenvolvimento do estado a conti-
nuidade no investimento do que esta vendendo. É o caso da vale do Rio 
doce! concessão é a permissão, mediante um contrato com tempo de-
terminado e com investimentos obrigatórios pelo concedido, de serviço 
púbico e dos bens necessários ao referido serviço. Ao fim do contrato 
tudo volta ao governo, que recusa ou não a referida concessão, ficando 
com todas as melhorias que o concessionário foi instado a fazer pelo con-
trato! É o caso de concessão de pedágio, de geração de energia elétrica, 
telefonia e outros!

Ariane b. Rodrigues cal (2003) refere-se à reforma do aparelho 
sugerido pelo Plano diretor de Reforma do Aparelho do Estado dizendo 
que as concessões, em a criação das Agências Reguladoras, diminuíram as 
despesas do governo, possibilitando que esta possa investir mais nas áreas 
mais sensíveis à maioria das populações: segurança, saúde, educação! na 
verdade as concessões com a regulação pela Agência não modificam a 
importância do governo no exercício de suas obrigações! Ao invés de ser 
o governo que faz, passa a ser o governo que faz fazer! com isto é maior 
o numero de obras a serviço do cidadão: mais ferrovias, mais estradas, 
mais vias públicas, mais hospitais, mais escolas!!! A Agência Reguladora, 
órgão de estado, não de governo, está a serviço do povo! de todo e não 
apenas de alguns que possam ser beneficiados por serem do grupo que, 
ocasionalmente, tenha vencido uma eleição. Parabéns AgERgs PElos 
QuinZE Anos dE sERviço.
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AUTONOMIA, TRANSPARÊNCIA 
E EFICIÊNCIA NA REGULAÇÃO 
DO SETOR DE ENERGIA 
ELÉTRICA

José Mário Miranda Abdo 1 

1 ASPECTOS RELEVANTES DO SETOR ELÉTRICO EM NÍ-
VEL MUNDIAL E NO BRASIL 

A partir da década de 90 o setor elétrico, em especial na América 
latina, passou por profundas transformações. Essas transformações ocor-
reram principalmente em função da incapacidade dos Estados nacionais 
investirem com exclusividade em setores estratégicos, como o setor elé-
trico, que exigem investimentos de longo prazo de maturação, essenciais 
para o desenvolvimento sustentável dos países. segundo o banco Mun-
dial, enquanto a Ásia investe de 4% a 6% do Pib nesse setor, os latino-
americanos despendem menos de 2%. 

deu-se, assim, a abertura do setor elétrico à participação do capital 
privado por meio de concessões outorgadas pelo Poder concedente dos 
países com base em suas constituições, propiciando a retomada dos in-
vestimentos necessários à expansão da oferta de energia, seu transporte e 
sua distribuição ao consumo.  

outro fator que fez aportar os investimentos privados no setor elé-
trico foi a forte pressão da sociedade pela universalização e maior eficiên-
cia na prestação do serviço de energia elétrica.

A necessidade do capital privado, aliada a um setor de interesse pú-

1 sócio da Abdo, Ellery & Associados – consultoria em Energia e Regulação, Primeiro diretor-geral 
da Agência nacional de Energia Elétrica (AnEEl), por dois mandatos consecutivos, e ex-diretor do 
departamento nacional de Águas e Energia Elétrica (dnAEE).



54

Marco Regulatório

55

Revista da AGERGS

Assim, a moderna regulação não pressupõe substituir a forma de 
intervenção direta do Estado na ordem econômica. o que é relevante na 
ação reguladora do Estado é a separação entre os entes operadores estatais 
e o ente regulador do respectivo setor, criando condições para que ope-
radores estatais e privados concorram entre si, sob as mesmas regras, de 
forma a oferecer um serviço adequado a usuários e consumidores com 
qualidade e preços justos.  

nesse sentido, é necessário que o ente regulador estatal dialogue e 
interaja com os agentes sujeitos à ação reguladora buscando não apenas 
legitimar a sua atuação, como tornar a regulação mais qualificada, por-
quanto mais aderente às necessidades e perspectivas da sociedade.

dessa visão depreende-se a necessidade da atuação estatal regula-
dora buscando o equilíbrio entre todos os interesses presentes no sistema 
regulado, em prol do interesse público contextualizado pela sociedade e 
consignado nas leis. 

Portanto, o sucesso da ação reguladora estatal passa a depender do 
equilíbrio entre os interesses privados e os objetivos de interesse público.

nesse contexto, diferentemente do que ocorreu no início do pe-
ríodo neoliberal, a ação do Estado regulador não significa apenas sua in-
tervenção indireta no domínio econômico (regulação econômica), mas 
também na ordem social (regulação social).

Quanto ao grau de intervenção do Estado por meio da regulação, 
este depende da intensidade do interesse público envolvido e da capacidade 
do mercado em atendê-lo com efetividade. Quanto mais complexo o setor 
mais complexa a regulação, devendo-se ter em conta que em mercados 
competitivos deve haver menos intervenção e em monopólios naturais, 
como o segmento de distribuição de energia elétrica, forte intervenção. 

Mas do que se constitui a função reguladora? Para responder a essa 
questão, convém caracterizar bem a diferença entre a função reguladora 
e a função regulamentar. Essa diferença faz-se importante, pois muitas 
vezes os vocábulos regulação e regulamentação são usados como sinô-
nimos. Quando isso acontece, a ação reguladora, muito mais ampla, fica 
restrita ao seu caráter meramente normativo. 

blico, com segmentos caracterizados como monopólios naturais (trans-
missão e distribuição), contribuiu para que fossem implantados nesses 
países os denominados entes reguladores autônomos com o objetivo de 
definir regras e fiscalizar o cumprimento delas pelos prestadores de servi-
ços. no brasil, esses entes reguladores autônomos foram criados na esfera 
federal, estadual e municipal. na esfera federal, a Agência nacional de 
Energia Elétrica (AnEEl) e como exemplo bem sucedido na esfera esta-
dual, a Agência Estadual de Regulação dos serviços Públicos delegados do 
Rio grande do sul (AgERgs),  a qual foram delegadas algumas das com-
petências da AnEEl por meio de realização de convênio de cooperação.

no contexto acima, o Estado provedor ou produtor de serviços 
perdeu importância em face do Estado regulador, cuja essência é a insti-
tucionalização da moderna regulação, tema a ser abordado ao longo deste 
artigo.

no entanto, antes de entrar no citado tema, convém ressaltar que 
a liberalização do setor elétrico sofreu em diversos países algum tipo de 
descontinuidade. Em muitos deles, as reformas no setor elétrico estão 
incompletas, movendo-se devagar com considerável resistência ou re-
trocedendo, apesar do sucesso daquelas realizadas no Reino unido, nos 
países nórdicos, Argentina (década de 90), chile, texas (EuA) e partes da 
Austrália, entre outros países e regiões. As sucessivas crises econômicas 
comprometeram, de algum modo, a crença no mercado fazendo com 
que o Estado provedor voltasse a ter sua importância.   

2 PRINCÍPIOS, FUNÇÕES E IMPORTÂNCIA DA REGULA-
ÇÃO

Ainda que se observem descontinuidades no modelo liberalizante 
do setor elétrico, um aspecto relevante foi introduzido nesse processo – a 
moderna regulação. seu papel e sua importância têm inclusive contribuído 
para identificar onde o Estado deve atuar mais como regulador ou mais 
como provedor de serviços, em face do atual cenário econômico mundial.
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no que concerne à estabilidade e à segurança jurídica, estas assu-
mem importância cabal em setores de infraestrutura como o setor elé-
trico, pois em geral a aplicação das regras exige adaptação nas estruturas 
operacionais que não se dão de imediato. Aliás, a própria regulamentação 
para ser eficiente tem que considerar esse aspecto temporal conforme a 
sua complexidade.

Por outro lado, a norma deve considerar sua adaptabilidade às mu-
danças tecnológicas de modo a favorecer o interesse público, pois quali-
dade e preços estarão envolvidos.

o resultado da aplicação da norma também deve ser avaliado tendo 
em conta a política pública que se deseja implantar. Essa avaliação permi-
tirá, inclusive, identificar possíveis lacunas nas políticas públicas, fazendo 
da regulação um instrumento de retroalimentação para a reformulação 
ou estabelecimento de novas políticas públicas. 

no campo da fiscalização, uma regulação eficiente pressupõe ên-
fase na orientação e prevenção, usando das penalidades quando for in-
dispensável. A atuação da fiscalização deve ser descentralizada, como se 
verá a seguir, procurando abranger todos os agentes e serviços prestados, 
consideradas as especificidades regionais. A função fiscalização quando 
bem executada realimenta a regulamentação.

na mediação de conflitos, a função reguladora se torna efetiva 
quando realizada de forma imparcial, atuando no limite da legalidade.

isso posto, quais condições devem estar presentes para que os me-
canismos da regulação eficiente aqui destacados possam ser implantados?

4 CONDIÇÕES DA REGULAÇÃO EFICIENTE

A condição básica para que se dê a regulação eficiente é a figura do 
ente regulador autônomo criado por lei. Este deve ser dotado de auto-
nomia administrativa, financeira e patrimonial. seus dirigentes devem 
ter mandatos fixos, indicados e nomeados pelo mandatário máximo do 

Enquanto que a função regulamentar consiste em disciplinar uma 
atividade mediante a emissão de atos ou comandos normativos, a função 
reguladora ou a regulação estatal, além de envolver a função regulamen-
tar, envolve as atividades de fiscalização, de poder de polícia, adjudicató-
rias, de conciliação, bem como as de subsidiar e recomendar a adoção de 
medidas pelo poder central no ambiente regulado. 

Para que a regulação exerça suas funções de maneira a atender ao 
interesse público, os seguintes princípios devem estar presentes:

- obediência às políticas públicas;

- Execução por órgãos autônomos de Estado – Entes Reguladores;

- Promoção do equilíbrio entre as partes;

- transparência;

- Eficiência;

- Estabilidade e segurança jurídica;

- Estímulo à concorrência onde possível;

- contribuição ao desenvolvimento tecnológico;

- Respeito ao meio ambiente; e

- Participação da sociedade.    

sem um desses princípios, o exercício da função reguladora fica 
comprometido e não atenderá seus objetivos de fazer funcionar um setor 
de infraestrutura básico como o setor elétrico, principalmente num am-
biente em que convivam empresas privadas e estatais.

3 REGULAÇÃO EFICIENTE

A regulação eficiente é aquela que, além de estar calcada nos prin-
cípios mencionados anteriormente, atua para que a regulamentação te-
nha simplicidade e clareza, permitindo sua fácil compreensão e aplicação. 
Assim sendo, minimiza o grau de discricionariedade do ente regulador 
na aplicação da norma, diminuindo as incertezas.
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- desenvolver o sentido de utilidade do ente regulador para a so-
ciedade;

- Ampliar e sistematizar a disponibilidade de informações sobre o 
setor regulado, principalmente sobre o desempenho operacional e finan-
ceiro das empresas mediante um sistema de administração de informa-
ções regulatórias;

- contribuir para a segurança do abastecimento energético;

- conquistar a confiança dos investidores e consumidores.

Além disso, o ente regulador deve ter em conta seu poder discri-
cionário, no limite da legalidade, a ser exercido, principalmente, em situ-
ações adversas em que interesse público possa estar em risco. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

voltando à questão do papel do Estado, que atualmente está valo-
rizado na condição de fornecedor de bens e serviços, sua capacidade de 
investimento não é suficiente para atender a todas as demandas econô-
micas e sociais.

deve-se reconhecer, entretanto, que a criação de um mercado de 
energia competitivo, que exige a participação do capital privado, é de-
safiador tanto tecnicamente quanto politicamente. crises, escândalos e 
problemas que ocorreram em alguns países deixaram os formuladores de 
políticas mais cautelosos sobre as reformas no setor elétrico.

Entretanto, esses problemas e desafios não implicam que a rees-
truturação, a reforma regulatória e a promoção do desenvolvimento de 
mercados atacadistas e varejistas competitivos de energia sejam desacon-
selhadas. os problemas que surgiram são agora muito melhor conheci-
dos e já existem soluções para muitos deles.

se existe a preocupação emergencial com os mercados, deve-se le-
var em conta também qual será o papel do Estado no momento seguinte. 

num cenário um pouco mais distante, a regulação dos países ten-

país ou de suas unidades federadas, após a aprovação do respectivo Poder 
legislativo.

A diretoria do ente regulador deve decidir, em regime colegiado, e 
ser a última instância administrativa para fins recursais. seus dirigentes 
devem estar sujeitos a um período de quarentena, após concluir o man-
dato, que os impeçam de prestar, por um tempo determinado, direta ou 
indiretamente, independentemente da forma ou natureza do contrato, 
qualquer tipo de serviço às empresas sob sua regulamentação ou fiscali-
zação, inclusive controladas, coligadas ou subsidiárias. A decisão do ente 
regulador deve ser apoiada em mecanismos de transparência tais como 
reuniões públicas da diretoria colegiada, audiências e consultas públicas. 
A transparência leva ao aumento da eficiência e ao controle social e, por-
tanto, à melhor regulação em benefício da sociedade devendo, portanto, 
ter seus mecanismos progressivamente aperfeiçoados.

  Encerram bem o conceito de ente regulador autônomo, as pa-
lavras do Exmo. sr. Ministro do supremo tribunal Federal do brasil, 
Joaquim b. barbosa gomes, expressas abaixo:

A idéia fundamental que norteou o surgimento das agências regulado-
ras foi a de se criar um ente administrativo técnico, altamente especia-
lizado, e sobretudo impermeável às injunções e oscilações típicas do 
processo político, as quais, como se sabe, influenciam sobremaneira as 
decisões desses órgãos. 

Além disso, outras condições devem estar presentes para ter-se 
uma regulação eficiente como, por exemplo: 

- garantir os direitos dos consumidores e zelar pelo cumprimento 
das obrigações e direitos dos prestadores de serviço;

- Estabelecer métrica para aferir o cumprimento dos objetivos do 
ente regulador;

- considerar as diversidades regionais;

- buscar o ótimo na relação custo - benefício dos reflexos da ativi-
dade regulatória;
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tário, consignada em lei estadual. os usuários voluntários estabelecem 
um canal de comunicação personalizado com a ouvidoria da AgERgs, 
tornando as reclamações, sugestões e críticas enviadas importante subsí-
dio para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos concessio-
nários. consegue-se, portanto, com a descentralização, maior agilidade, 
mais proximidade da população e melhor conhecimento da realidade lo-
cal, na busca de uma regulação mais efetiva. 

Assim, destaca-se a atuação da AgERgs que, desde 1998, como 
delegada da AnEEl no estado do Rio grande do sul, completa 15 anos 
de existência de maneira exitosa. Portanto, com atuação desse quilate, 
com foco no interesse público, cresce e se desenvolve a cultura da regu-
lação no País, em benefício da sociedade.

derá a ser mais harmônica ou até uniforme e não seria exagero pensar 
num ente regulador integrado regionalmente, envolvendo mais de um 
país, sem prejuízo dos entes reguladores locais.

A assimetria de informação se reduzirá como consequência das po-
líticas educacionais que serão exigência da própria população e, daí, os 
direitos dos usuários serão exercidos com maior vigor e até ampliados.

A tecnologia deverá contribuir na modicidade tarifária e instru-
mentos regulatórios deverão ser criados numa tendência de energia cada 
vez mais cara.

dessa forma, a regulação autônoma e eficiente continuará a ter pa-
pel de importância no desenvolvimento do setor. Essa importância tam-
bém aumenta quando na prestação do serviço de energia elétrica faz-se 
presente empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado. 

cabe, por fim, mencionar experiências na direção da regulação 
eficiente. É o caso do brasil com a descentralização de atividades da 
AnEEl. A lei de criação da Agência federal do setor elétrico brasileiro 
previu o mecanismo de descentralização de suas atividades aos estados e 
ao distrito Federal. na regulamentação da lei ficou estabelecido que a 
delegação dar-se-ia por meio de Agências Reguladoras estaduais ou dis-
trital, também autônomas. com esse mecanismo foram descentralizadas 
para os estados as atividades complementares de regulação de influência 
notadamente local como, por exemplo, a contribuição à atividade regu-
lamentar, de forma a introduzir a variável local, e a atividade de fiscaliza-
ção da prestação do serviço ao consumidor final. isso aproximou a ação 
reguladora do consumidor, num movimento que, sem dúvida, fortalece 
a cidadania. 

como exemplo de regulação eficiente de forma descentralizada, 
menciona-se a atuação da AgERgs na regularização das cooperativas 
de eletrificação rural do estado do Rio grande do sul face às atividades 
de distribuição de energia elétrica de competência das concessionárias 
de distribuição de energia elétrica. Frise-se, também, a iniciativa daque-
la Agência Estadual de Regulação na criação da figura do usuário volun-
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MICROSSISTEMA REGULATÓRIO: 
UM ORNITORRINCO 
REPUBLICANO

Cesar Luis de Araújo Faccioli 1 

o que é um ornitorrinco? um mamífero, um réptil ou uma ave? 
Que estruturas orgânicas possui este insólito animal? Em que família 
biológica se enquadra? Quais suas principais funcionalidades físicas? É 
um ser híbrido? o hibridismo é uma classificação autônoma ou o orni-
torrinco deve ser enquadrado em algum grupo de tipicidade pura pelas 
características prevalentes? Muitas perguntas e uma certeza: esta criatu-
ra causa estranhamento e desconforto à ciência que, tradicionalmente, 
opera à luz da lógica cartesiana do pertencimento, excludente, a um ou 
outro gênero. o ornitorrinco, em uma palavra, é perturbador. E por falar 
nisto... o que são mesmo as Agências Reguladoras? onde se encaixam 
na estrutura estatal? A que modelo de Estado pertencem? Que princípios 
lhes dirigem a intervenção nos mercados? Que mercados regulam? Elas 
integram a rede pública de controle da probidade e eficiência do Estado? 
Quais as suas alçadas? Elas são fontes infralegais alternativas de produção 
jurídica (tem força normativa)? E este poder (normativo) não vulnera 
o processo legislativo, como assevera binenbojm (2008)? Elas dispõem 
de instrumentos de coerção para fazer cumprir suas recomendações? E 
quais são eles? Existe um direito regulatório estruturado a partir de boa 
fundamentação doutrinária e marcos regulatórios orgânicos? como se 
vê, são muitas perguntas... Muitas delas ainda sem respostas ancoradas 
em sólida doutrina. com efeito, assim como o enigmático ornitorrin-
co, as Agências Reguladoras impactam a lógica e a dinâmica do Estado 

1 Promotor de Justiça do Ministério Público (MP/Rs), coordenador dos cursos preparatórios e 
Professor do Pós-graduação em gestão Pública da Fundação Escola superior do Ministério Público 
(FMP), gerente do projeto de Redes de cooperação do MP/Rs e coordenador estadual da campanha 
contra a corrupção. 
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na constituição), nosso Estado é um híbrido, um modelo transacional, 
contém atributos categoriais de diversos modelos (jurídicos, políticos 
e econômicos). É, pois, também, um ornitorrinco! Flutua ora entre o 
sistema Civil Law (primado da regra escrita como fonte quase exclusiva 
de direito) ora entre o Common Law (primazia do precedente, judicial 
ou administrativo, como fonte central de produção normativa); navega, 
também, entre o absenteísmo do Estado liberal e a proatividade garan-
tista (dos direitos fundamentais) que marca a noção de Estado demo-
crático de direito puro, reescrito, em terras brasilis, sob o influxo claro 
da versão europeia do Estado social (democrata); nosso Estado formal, 
outrossim, ostenta eixos propedêuticos de compromissos marcadamen-
te socializantes (o proto-princípio de máxima tutela das manifestações 
da personalidade humana é o mantra básico, do qual a função social da 
propriedade e do contrato são subprodutos) que convivem, no mesmo 
texto constitucional, com a aparentemente antagônica proposta do Esta-
do gerencial, de administração consensual, da confissão subtextual acerca 
da insuficiência e incompetência do primeiro setor e de uma nova visão 
que admite e fomenta o público não estatal e que celebra, no altar da li-
berdade dos mercados, o pagão protagonismo do setor econômico e das 
organizações do terceiro setor. E, neste quadrante, há outro consenso que 
precisamos definir para prosseguir nesta exposição: não existe mais (terá, 
algum dia, existido?) modelo puro de Estado e de direito, vivemos, em 
verdade, o ocaso dos sistemas puros, nomeadamente com a consolidação 
do paradigma fragmentário da pós-modernidade e o fenômeno da glo-
balização da economia. vivemos, em suma, um mundo novo e um novo 
Estado, encarecendo não confundir com nossa malograda experiência do 
Estado Novo!

Em certa medida, todos nós, operadores do direito e/ou agentes 
da administração pública, somos (i)migrantes que, chegados à nova terra 
ou ao novo Estado, tentamos entender onde estamos e, a partir deste 
entendimento, entender quem somos, a que estrutura pertencemos, a 
que ordem jurídica estamos adstritos, em que ordem econômica opera-
mos e que novas possibilidades de efetividade pública nos são ofertadas. 

proposto no texto original da constituição de 1988 e, também por isso, 
causam perturbação, talvez até subversão, do genoma de nosso direito ad-
ministrativo-constitucional. Estamos, com certeza, diante de um micros-
sistema em processo de consolidação, de uma nova regência especial e 
específica, de um nicho jurídico que se constrói a partir da desconstrução 
de paradigmas convencionais do próprio direito Público brasileiro, rela-
tivizando cláusulas pétreas, no limite em que isto é possível. o micros-
sistema regulatório é, por assim dizer, um transgênico, um ornitorrinco 
(de novo a analogia metafórica) republicano, assim como também o são 
seus principais entes de execução das ações de regulação, as já referidas 
Agências Reguladoras, os objetos principais de nossa observação crítica 
na presente exposição. 

Mas a perplexidade que o tema provoca, ousa-se afirmar, é saudável 
na medida em que convida a uma imperiosa e responsável viagem crítica 
às virtualidades destes órgãos como produtores de bons efeitos públicos, 
partindo-se de isenta prospecção investigativa, mesmo que sumária, que 
leve à identificação do Estado que temos e da perspectiva posicional das 
Agências Reguladoras dentro dele. 

A reflexão que se propõe pautar, contudo, há de partir de consen-
sos que lhe são premissas necessárias. sem eles, o silogismo que se am-
biciona construir é uma impossibilidade lógica. E a primeira condição é 
o reconhecimento de que o modelo brasileiro contemporâneo de estado 
– republicano, federado, constitucional e democrático de direito – é uma 
obra inconclusa, um processo em curso dinâmico, notadamente nas suas 
dimensões semântica, histórica, jurídica, política e social, obra para cujo 
término, de resto, estamos todos nós, brasileiros, convocados. 

o segundo pressuposto silogístico é a certeza de que a tradicional 
teoria geral do Estado (as maiúsculas são uma respeitosa reverência!), 
não nos fornece molduras classificatórias aptas à absorção/subsunção 
integral do Estado brasileiro concreto neste ou naquele sistema teórico. 
não há coincidência subsuntiva entre os modelos abstratos e o Brasil de 
verdade. E mesmo na sua conformação teórica estruturante (espelhada 
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Estado – que passa a operar com adstrição à lógica do consenso-fomento-
controle –, sinaliza para uma nova resenha de Administração Pública, da 
impositiva e burocratizada para a gerencial-consensual, pela migração do 
modelo da coerção estatal para o da colaboração controlada.

E neste novo cenário ainda em construção e expansão, neste novo 
Estado anunciado, nem liberal nem socialista, surge uma nova forma de 
organização estatal, a mediação ou, ainda, o Estado regulador. Este Estado 
que concede serviços outrora prestados diretamente, lipoaspirando sua es-
trutura e otimizando recursos para o atendimento resolutivo de suas fun-
ções essenciais e indelegáveis, volta-se para o monitoramento finalístico 
dos serviços concedidos à exploração do setor econômico e o faz através, 
especialmente, das Agências Reguladoras (ou regulatórias). Mas o proje-
to que tem na Emenda 19/98 seu marco referencial não é, esclareça-se, o 
do Estado mínimo, tampouco o do Estado ausente ou o do mero gestor de 
contratos. como esclarece o magistério de Moreira neto: 

[...] a redução expressiva das estruturas públicas de intervenção direta 
na ordem econômica não produziu um modelo que possa ser identi-
ficado como o de Estado mínimo. Pelo contrário, apenas se deslocou 
a atuação estatal do campo empresarial para o domínio da disciplina 
jurídica, com a ampliação de seu papel na regulação e fiscalização dos 
serviços públicos e atividades econômicas. o Estado, portanto, não 
deixou de ser um agente econômico decisivo. Para demonstrar a tese, 
basta examinar a profusão de textos normativos editados nos últimos 
anos. (MoREiRA nEto, 2002 apud ARAúJo, 2009, p. 109)

desta sorte, o Estado que, de um lado, fiel à cartilha liberal, fle-
xibiliza as regras da economia, desregulamenta e privatiza, delega e au-
toriza, por outro não abre mão da calibragem do mercado, da regulação 
da competitividade e do controle público dos serviços concedidos, tanto 
no que se refere à legalidade e probidade dos processos, quanto no que 
tange à eficiência. de resto, não poderia fazê-lo, sob pena de fraudar as 
cláusulas pétreas definidoras do Estado garantidor dos direitos funda-

Estamos inseguros, e este é um dado da realidade sensível. Há uma crise 
de identidade estatal. o brasil está no divã e trabalha, dentre outras ca-
rências, sua orfandade de idade média. Precisamos nos conhecer, neces-
sitamos nos localizar e a doutrina tradicional não nos fornece um gPs 
eficiente. 

Esta experiência de (re)posicionamento do Estado e, nele, de suas 
instituições revela-se repleta de surpresas, de estranhamentos (o novo 
Ministério Público ungido pelo constituinte de 88 é um bom exemplo 
da caducidade do modelo aristotélico-montesquiano), da necessidade 
de gestão de perdas (no sentido freudiano), de mudanças inadiáveis de 
posturas e vem se produzindo a partir de uma linha de tempo bastante 
acidentada. senão, veja-se: ela (a linha do tempo) passa pelo modelo do 
Estado hegemônico e intervencionista que teve seu auge na estatizante 
Era vargas (o éden das Autarquias) e que foi repaginado, sob outros fun-
damentos jus-políticos, durante a ditadura militar, nos anos 60; passa, 
duas décadas depois, pelas cívicas e românticas promessas socializantes da 
carta constitucional cidadã e por seus (nossos) direitos prestacionais e os 
respectivos deveres fundamentais imputados aos entes federados (mui-
tos sem indicação de custeio!); ela passa, especialmente, pela reforma do 
Estado, iniciada no governo collor e consumada nas duas gestões do 
Presidente Fernando Henrique cardoso (1995-2002), marcadamente di-
rigida por influxos (neo)liberais que, em rota de colisão com o coração 
principiológico da matriz textual de 1988, valeu-se de medidas de deses-
tatização, privatização e desregulamentação, reduzindo, drasticamente, a 
atuação estatal direta na atividade econômica e na prestação dos serviços 
públicos relevantes, otimizando os processos de concessão e gerando de-
manda de regulação e controle destas novas delegações. Passa, destarte, 
fundamentalmente, pela edição da emenda constitucional nº 19/98, que 
aditou o caput do artigo 37 da constituição Federal, nele acrescentando, 
ao lado das diretrizes tradicionais da legalidade, moralidade, publicidade 
e impessoalidade, o princípio da eficiência como diretriz vinculante dos 
atos de gestão pública, refundando, de certa forma, o Estado brasileiro. 
Este novo desenho, contendo um mapa estratégico de eficientização do 
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tualidades públicas, e são infinitas, se traduzam em ações efetivas, uma 
regência de fundamentação doutrinária e de processualidade começa a se 
organizar. nasce, ainda que timidamente, o infante direito Regulatório 
brasileiro, este novo sítio do direito público constituído pelo encontro si-
nérgico e sincrético de regras de diferentes ramos do direito, em especial 
do direito constitucional, do direito administrativo, do direito financeiro, 
da economia e da administração pública. 

Por fim, reconhecendo que a pretensão de construir ementas ter-
minativas (a conclusão do silogismo) não foi exitosa, até pela natureza 
inconclusa do objeto cognoscente deste estudo, termino formulando um 
desejo e uma proposta. 1) o desejo: que este ornitorrinco republicano 
possa, passado o estágio do espanto ideológico, do impacto constitucio-
nalista e do estranhamento político, ser adequadamente classificado (pela 
doutrina), qualificado (pela proatividade legislativa e construção juris-
prudencial) e republicanamente explorado; 2) A proposta: que se faça 
um inadiável pacto atitudinal diante deste novo espaço de possibilida-
des de atuação das Agências de Regulação, um pacto a ser firmado pe-
los tradicionais agentes públicos de controle da administração (Poderes 
tradicionais e instituições), um pacto de reconhecimento destas novas 
estruturas, de colaboração, um pacto de empoderamento, não das Agên-
cias mas do sistema, como um todo, com assepsia ideológica e despren-
dimento coorporativo, sem nunca olvidar que o Estado é, na origem, um 
acordo civilizatório, um contrato social, um produto cultural. o Estado 
é, não nos esqueçamos, uma ficção jurídica, uma abstração, construída 
pela inteligência coletiva do homem para servir exclusivamente aos fins 
e interesses do homem. E as perspectivas de resolutividade social desta 
entificação se multiplicarão, geometricamente, se adotadas posturas de 
cooperação republicana. Portanto, trabalhar em rede é um imperativo ci-
vilizatório, uma obrigação ética com a sociedade e um ato de pura inteli-
gência estratégica. otimizemos o Estado, pois, com a valiosa participação 
das Agências de Regulação. Mãos à obra! 

mentais do homem, em todas as suas dimensões, notadamente as de ci-
dadão contribuinte e consumidor dos serviços de interesse público. E são 
exatamente as Agências Reguladoras estas estruturas de calibragem dos 
mercados concedidos. são elas as principais fiadoras da passagem do mo-
delo prestador para o regulador. são o termostato da temperatura gerencial, 
por assim dizer. têm elas o múnus público de ajustar a sintonia dialética 
entre os interesses públicos do poder concedente – e da sociedade, modo 
mediato – e os dos concessionários. são elas que, valendo-se de necessá-
ria autonomia e discricionariedade técnica (a maioria das Agências conta 
com corpo técnico extremamente qualificado), exercem o controle da 
prestação de serviços concedidos por resultados, a posteriori, superando o 
burocrático e dispendioso controle passo a passo. são, ademais, mesmo 
que sem exclusividade, estruturas produtoras de políticas regulatórias, 
garantindo, nesta construção, a efetiva participação dos segmentos (todos 
eles) interessados, valendo-se, para tanto, especialmente de audiências 
públicas, zelando, assim, pela ampla publicidade, pela legitimidade de 
suas deliberações e induzindo a qualificação do controle público sobre 
os atos e contratos administrativos. são, especialmente, órgãos de tutela 
preventiva de danos ao patrimônio público, valendo-se de ferramentas 
como a recomendação para alertar os gestores públicos acerca de impro-
priedades formais e substanciais na formação, execução e extinção dos 
contratos de concessão e delegação, e sobre eventuais quebras dos equilí-
brios sinalagmáticos e, principalmente, exortando-os ao acertamento que 
melhor atenda aos interesses prevalentes da sociedade. são, ao fim e ao 
cabo, um novo, heterodoxo, diferente (novamente a imagem recorrente 
do ornitorrinco) mas fundamental elo da cadeia pública de produção de 
efeitos inibitórios às agressões ao erário e aos princípios regentes da boa 
gestão, um novo integrante na rede de controle público que, nos espa-
ços de cooperação, revela-se e revelar-se-á, cada vez mais, resolutivo na 
qualificação das estruturas e serviços públicos, nomeadamente na área 
multimodal da infraestrutura, talvez hoje o gargalo nacional que mais 
represe nosso potencial de crescimento, seja no campo econômico, seja 
na dimensão social do desenvolvimento humano. E para que suas vir-
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LEGITIMIDADE: UM DESAFIO 
DAS AGÊNCIAS REGULADORAS

Ricardo Pinto Pinheiro1  

1 INTRODUÇÃO

É notório que o brasil deu um grande passo no estabelecimento 
da regulação, no modelo de Agências independentes, com a criação de 
um quadro de pessoal dedicado e de elevada competência técnica para 
encaminhar, de maneira adequada, a fiscalização e o controle dos serviços 
públicos, em termos de qualidade e preço para os usuários, bem como 
para reduzir a assimetria das informações existentes entre os usuários e 
os prestadores de serviços.

isso pode ser demonstrado pelo elevado número de Agências Re-
guladoras implantadas no brasil nos últimos 15 anos, capitaneado pelas 
iniciativas federais iniciadas em 1996 e seguido pelas iniciativas estaduais. 
vale dizer que a Agência Estadual de Regulação dos serviços Públicos 
delegados do Rio grande do sul (AgERgs) foi a primeira Agência Re-
guladora estadual a ser criada, logo no início de 1997. Por outro lado, as 
Agências municipais, timidamente, só começaram a aparecer a partir de 
1999. 

Assim, não há dúvidas de que, nesse período, criou-se um arcabou-
ço de resoluções, normas e procedimentos que contribuem de maneira 
expressiva para melhorar a qualidade e a eficiência dos serviços públicos 
no País.

Há, por outro lado, um sentimento geral de que o serviço das 
Agências não está acabado. A regulação no brasil e, em todo o mundo, 

1 Engenheiro Eletricista, M.sc. em sistemas Elétricos de Potência, Ex-Presidente da AbAR e Ex-diretor 
Presidente da AdAsA (dF), Ex-Funcionário internacional do bid em Washington, dc (usA) e, desde 
2010, consultor em Políticas Públicas, Regulação e serviços de Água, Energia e saneamento básico.
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2 OBJETIVO

Apresentar, para discussão, uma estratégia de busca permanente da 
legitimidade2 das ações das Agências Reguladoras junto aos usuários e à 
sociedade em geral, para que haja uma adequada apropriação dos resul-
tados. tal apropriação contribuirá com o processo de consolidação das 
Agências e, adicionalmente, lhe imprimirá maior velocidade.

3 MOTIVAÇÃO 

 

A motivação, para a elaboração desse artigo, é decorrente de refle-
xões realizadas pelo autor, no exercício da direção da Associação brasilei-
ra de Agências de Regulação (AbAR) e da Agência Reguladora de Água e 
saneamento básico do distrito Federal (AdAsA/dF), nos anos de 2007 
a 2010. 

na mesma época, uma pesquisa da AbAR/PMss3 de junho de 
2009 indica que, em média, 80% da sociedade só ouviu falar das Agências 
Reguladoras de saneamento e que 15% dela nunca ouviu falar. Pergun-
tado sobre onde fariam uma reclamação dos serviços públicos de água e 
esgoto, menos de 5% mencionaram as Agências Reguladoras. 

Esses dados mostram que, em que pese as Agências Reguladoras de 
saneamento tenham sido criadas no final da década de 90, as mesmas são 
desconhecidas dos usuários e da sociedade em geral. trata-se, portanto, 
de um desafio para as Agências o trabalho adicional consistente de dis-
cussão de suas atividades, junto ao seu público alvo. A defesa intransigen-
te dos interesses dos usuários, das empresas prestadoras de serviços e das 
políticas públicas é extremamente necessária, mas, no caso dos usuários, 
não é o bastante. A relação Agência-usuário deve ser fortalecida para tor-
nar as Agências conhecidas e, mais do que isso, reconhecidas.

os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sa-

2 legitimar = Reconhecer como legítimo e autêntico (quaisquer poderes, títulos ou posse de algo). 
(FERREiRA et al., 1999) 
3 Programa de Modernização do setor de saneamento (PMss), do Ministério das cidades.

é um processo em desenvolvimento. A máxima de que a regulação não 
pode navegar em piloto automático, de Mario bresser Pereira, aplica-se 
como uma luva. Passada a fase de implantação das Agências Reguladoras, 
cabe examinar, entre outras, de que maneira elas podem, progressiva-
mente, ser reconhecidas pelos usuários. Estão em aberto a aceitação e o 
reconhecimento das Agências, como legítimas defensoras do interesse 
público, buscando o equilíbrio entre os interesses do governo, das em-
presas prestadoras de serviço e, principalmente, dos usuários.

Mesmo que se possa dizer que as Agências vieram para ficar, o pre-
sente artigo, escrito para a Revista comemorativa dos 15 anos da AgER-
gs, propõe indicar uma estratégia possível na busca da legitimidade das 
Agências junto aos usuários. A legitimidade pretendida, de reconheci-
mento dos usuários e a da sociedade em geral, entre outros, atuaria como 
uma espécie de proteção ao processo de consolidação das Agências no 
modelo de organismos independentes e, ao mesmo tempo, contribuiria 
para a consolidação desses entes reguladores. 

A relação da Agência com o prestador de serviços e com o governo, 
dois outros importantes atores do triângulo de ferro, como é conhecido, 
com a Agência no centro do mesmo, não é de se desprezar! As mudanças 
de governo, que podem ocorrer a cada período administrativo, introdu-
zem elementos novos que podem contribuir ou não para o sucesso das 
Agências Reguladoras. Em que pese as Agências serem unidades inde-
pendentes, seus trabalhos são muito facilitados quando os mandatários 
conhecem e entendem bem o papel da regulação. Quando isso não ocor-
re, o trabalho da Agência se torna mais difícil e, portanto, mais lento. 
nesse caso, a aproximação das novas administrações para explicar o papel 
das Agências é da maior importância para refazer os laços de confiança. 

Quanto à relação da Agência com o prestador de serviços, essa é 
mais fácil de ser verificada, por contar com um instrumento legal que é 
o contrato de concessão ou contrato Programa, onde o clima é ditado 
pelo respeito ao papel de cada um dos atores, de regulador e de regulado 
ali prescrito. 
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usuários e da sociedade organizada em associações, sindicatos, grupos de 
interesse, entidades de defesa do consumidor, universidades, etc.

Essa postura de ir ao encontro também se aplica às secretarias, 
departamentos e superintendências responsáveis pelo planejamento e 
gestão de governo, as quais, na maioria das vezes, possuem um conhe-
cimento muito precário do papel das Agências Reguladoras, do que elas 
fazem, como fazem e que interesses defendem.

trata-se de iniciativa que se superpõe aos trabalhos de prestação de 
contas que as Agências devem fazer aos Poderes Executivo, legislativo 
e Judiciário e ao Ministério Público, ainda incipientes, como indicado 
no levantamento da AbAR (AbAR, 2011), ali apontados como parcerias 
institucionais. 

A nova postura proposta requer dos dirigentes das Agências Regu-
ladoras um papel de difusor dos conceitos mais modernos da regulação e 
a criação de um canal de interlocução com os usuários e a sociedade or-
ganizada. É mais do que urgente eliminar a presunção de que as Agências 
encontrarão as soluções mais adequadas, para o setor regulado, se traba-
lharem de modo enclausurado. o caminho é o de ouvir os usuários e a 
sociedade, para um adequado encaminhamento dos interesses em jogo. 
É extremamente importante que os usuários e a comunidade se sintam 
bem representados pelas Agências Reguladoras e pela competência de 
seus técnicos, para enfrentar a assimetria das informações. Em última 
instância, o que interessa para a grande maioria dos usuários é dispor de 
um serviço público de qualidade e a preço razoável, mais do conhecer as 
tecnicalidades de como o serviço é feito, gerenciado ou entregue.

na interlocução das Agências Reguladoras com a sociedade orga-
nizada, as palavras-chave devem ser transparência, transparência e trans-
parência, na busca permanente da confiança dos usuários e da sociedade 
em geral, como legítimas defensoras dos interesses dos usuários, do pres-
tador de serviços e do Estado. 

nitário são regulados por Agências estaduais ou Agências municipais, de-
pendendo do caso, se os serviços são prestados por empresas de âmbito 
estadual ou municipal. o poder concedente, se Estado ou Município, 
continua pendente de decisão. Além disso, com o advento da lei 11.445 
de 2007 (bRAsil, 2007), o saneamento básico passou a utilizar o con-
ceito amplo de envolvimento adicional dos serviços de manejo da drena-
gem pluvial urbana e o de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos. 
segundo o levantamento indicado no documento saneamento básico/
Regulação 2011 (AbAR, 2011), umas poucas Agências se adaptaram a 
esse novo conceito.

voltando ao tema, pode-se inferir que o desconhecimento das 
Agências Reguladoras por parte dos usuários e da sociedade em geral é 
mais crítico com relação às Agências Reguladoras estaduais e municipais, 
do que com relação às Agências federais. As Agências federais, que regu-
lam os serviços de energia elétrica, comunicações, saúde, combustíveis, 
aviação civil, etc., Agência nacional de Energia Elétrica (AnEEl), Agên-
cia nacional de telecomunicações (AnAtEl), Agência nacional de 
saúde suplementar (Ans), Agência nacional do Petróleo, gás natural 
e biocombustíveis (AnP) Agência nacional de Aviação civil (AnAc), 
etc., são bem mais conhecidas da sociedade. os usuários e a sociedade 
estão mais informados quanto as suas existências e quanto aos seus obje-
tivos. Esse maior nível de informação pode ser atribuído ao fato de que as 
Agências federais foram precedidas de uma discussão em nível nacional, 
o que, de partida, deu muito maior visibilidade na sua criação. Além dis-
so, ocupam um bom espaço da mídia no dia a dia.

4 A ESTRATÉGIA PROPOSTA

A estratégia proposta consiste em incluir, de maneira permanente, 
na agenda da gestão das Agências Reguladoras, a necessária discussão pú-
blica do plano de ação anual dos seus atos regulatórios e de suas princi-
pais ações. A postura proposta para as Agências é a de ir ao encontro dos 
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e colher subsídios sobre as ações em curso, na Agência, em defesa da 
qualidade, do custo e da regularidade dos serviços públicos regulados, 
sem se descuidar das relações com os prestadores de serviço e o governo, 
pautadas em sua autonomia.

como indicado no roteiro anterior, as Agências devem aproveitar 
os primeiros encontros para introduzir os conceitos básicos de regula-
ção dos serviços públicos. trata-se de oportunidade única para explorar o 
porquê, o quê e como regular. 

EXEMPlo 1:

como indicado no documento AdAsA 6 Anos: benefícios, desa-
fios e próximos passos (AdAsA, 2010), a primeira revisão tarifária peri-
ódica, prevista no contrato de concessão, exigiu daquela Agência um 
grande esforço na definição de todas as metodologias necessárias a sua 
realização e aprovação da empresa modelo.

o processo de revisão tarifária, iniciado em 2007, com caracterís-
ticas inéditas, exigiu do regulador uma ampla pesquisa e estudos da ex-
periência nacional e internacional. o resultado conduziu à elaboração de 
duas vertentes principais: uma para a avaliação dos custos de operação e 
manutenção via empresa modelo (mais conhecida por Empresa de Refe-
rência), e outra para a remuneração dos ativos, as quais foram aprovadas 
no final do ano de 2008.

Em fins de 2009, a AdAsA (dF) aprovou os custos eficientes de 
operação e manutenção dos serviços. Restava um tema pendente relativo 
à definição da base dos Ativos Regulatórios (bAR).

Para o contexto do presente trabalho é importante ressaltar que a 
sociedade foi envolvida em todas as fases do processo, desde a discussão 
das metodologias a serem adotadas até suas aplicações e resultados obti-
dos. 

no início desse processo de revisão tarifária, a AdAsA (dF) pro-

5 IDEIAS DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA

Propõe-se, minimamente, o seguinte roteiro:

1. levantamento, por parte das Agências, dos organismos mais re-
presentativos dos usuários e da sociedade organizada de sua área 
de atuação.

2. Relacionamento institucional permanente das Agências com os 
organismos mais representativos dos usuários e sociedade or-
ganizada.

3. Promoção de reuniões, encontros ou seminários específicos, de 
iniciativa das Agências, com os organismos mais representativos 
dos usuários e da sociedade organizada.

4. discussão com os organismos mais representativos dos usuários 
e da sociedade organizada sobre os conceitos básicos da regula-
ção dos serviços públicos, entre outros: Por que regular? o que 
regular? como regular? e Quando regular?

5. Apresentação e discussão de um Plano de Ação Anual da Agên-
cia dos atos e ações regulatórias.

6. sistematização das contribuições dos usuários e da sociedade or-
ganizada, com análise das Agências e retorno das informações 
aos interessados.

7. Promoção de reuniões anuais e sistemáticas de prestação de con-
tas com os organismos mais representativos dos usuários e da 
sociedade organizada.

8. implantação de ouvidorias e utilização das reclamações e con-
sultas para ajustar o foco da atuação das Agências Reguladoras 
na defesa dos interesses dos usuários em geral, ou seja, daqueles 
mais difusos.

uma vez mais, é importante frisar que as Agências devem ir ao 
encontro das associações, sindicatos, grupos de interesse, etc. isto signi-
fica tomar a iniciativa de agendar encontros específicos para apresentar 
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com informações da AbAR, de um total de 73 (setenta e três) realizadas, 
59% (cinquenta e nove por cento) correspondem a audiências públicas, 
tendo boa parte destas sido realizadas pela AgERgs, com 27 (vinte e 
sete) reuniões públicas. Já para as consultas públicas, a Agência Munici-
pal de Água e Esgoto (AMAE) (sc) realizou 15 (quinze), o equivalente a 
50% (cinquenta por cento) do total. Por outro lado, audiências e consul-
tas públicas também não são equitativas entre as Agências, uma vez que 7 
(sete) delas não realizaram audiências públicas.

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

A busca da legitimidade das ações das Agências Reguladoras, junto 
aos usuários e à sociedade em geral, é um tema em aberto. 

Além de serem conhecidas, as Agências Reguladoras precisam ser 
reconhecidas como interlocução qualificada na defesa dos interesses dos 
consumidores junto ao governo e às empresas prestadoras do serviço. 
Pesquisa da AbAR/PMss4, de junho de 2009, indica que, em média, 80% 
da sociedade só ouviu falar das Agências Reguladoras  de saneamento 
e que 15% dela nunca ouviu falar. Perguntado sobre onde fariam uma 
reclamação dos serviços públicos de água e esgoto, menos de 5% men-
cionaram as Agências Reguladoras. 

o propósito do presente artigo, legitimidade: um desafio das 
Agências Reguladoras, é o de estimular a discussão de uma estratégia de 
busca permanente da legitimidade das ações das Agências Reguladoras 
junto aos usuários e à sociedade em geral, para que haja uma adequada 
apropriação dos resultados. tal apropriação contribuirá para o processo 
de consolidação das Agências e, adicionalmente, lhe imprimirá maior ve-
locidade.

Por fim, apresenta uma sugestão de roteiro mínimo de ações vol-
tadas para o cumprimento da estratégia, bem como algumas experiências 
específicas das Agências Reguladoras estaduais e municipais de sanea-
mento básico. 

4 Programa de Modernização do setor de saneamento (PMss), do Ministério das cidades.

moveu um amplo programa de divulgação junto às comunidades organi-
zadas da sociedade e unidades de governo do distrito Federal. discutiu 
especificamente com 28 entidades, dentre elas o Ministério Público do 
distrito Federal e territórios (MPdFt), o tribunal de contas do dis-
trito Federal (tcdF), o sindicato sindágua dos Empregados da com-
panhia de saneamento Ambiental do distrito Federal (cAEsb), a Fe-
deração das indústrias de brasília, a Federação do comércio de brasília, 
Fundação de Proteção e defesa do consumidor (PRocon) e a secre-
taria de governo. 

nas fases de aprovação e aplicação das metodologias, a AdAsA 
(dF) promoveu as consultas públicas eletrônicas prévias e as audiências 
presenciais, previstas em lei. 

Ainda, extraído do documento AdAsA 6 Anos: benefícios, desa-
fios e próximos passos, a AdAsA indicou que o desafio para os próximos 
anos seria o de conquistar uma participação cada vez mais ativa da socie-
dade e dos usuários no processo de revisão tarifária, não só para validar 
ou convalidar os benefícios, mas para que a sociedade se apropriasse dos 
resultados e os legitimasse. 

EXEMPlo 2:

como indicado no documento AbAR saneamento básico Regula-
ção 2011, a realização de encontros institucionais ainda é muito incipien-
te. Entre as Agências merece menção a Agência Reguladora dos serviços 
Públicos delegados do Estado do ceará (ARcE), que, além de manter 
um relacionamento institucional com o Poder legislativo, incluiu, como 
já fazia a Agência de Regulação de Pernambuco (ARPE), o Ministério 
Público. A Agência tocantinense de Regulação (AtR), de modo seme-
lhante, estabeleceu formas de relacionamento adequadas com entidades 
de defesa do consumidor.

sobre audiências públicas e consultas públicas, ainda de acordo 
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OS GANHOS DE UMA DÉCADA E 
MEIA DA REGULAÇÃO

Álvaro Otávio Vieira Machado1

os quinze anos de atividades das Agências Reguladoras nos obriga 
a fazer um balanço sobre esse modelo que ainda gera apreensão em al-
guns setores. Muitos pretendem atribuir a responsabilidade de algumas 
atividades de serviços públicos ao modelo de gestão, embora os dados 
demonstrem que a superposição de órgãos e responsabilidades podem 
estar na raiz desses problemas.

A discussão sobre responsabilidades, nesse caso, coincide com o 
debate mais qualificado, no âmbito do congresso, sobre o futuro desse 
modelo no país, que foi adotado após o processo de desestatização da 
economia. A regulação ganhou impulso pela necessidade de dar agilidade 
a decisões relacionadas com investimentos na prestação de serviços pú-
blicos.

na hora de fazer um balanço, podemos dizer que há muito a co-
memorar, embora esses quinze anos tenham sido pontuados por avanços 
e retrocessos. os retrocessos não raro significaram riscos, não sobre a 
continuidade do modelo de administração, mas pelo impacto negativo 
que poderia causar no processo de desenvolvimento do país.

Apesar de que, atualmente, a regulação está sendo pouco debatida 
no congresso como parte do aprimoramento legal do setor. trata-se ain-
da de uma tentativa de consolidar os ganhos da sociedade e de prosseguir 
nessa experiência que exige novas formas de participação da sociedade na 
gestão pública. 

sob a ótica legal, o balanço é positivo, porque reflete um avanço 
que, por sua vez, é fruto de uma negociação travada entre diversos setores 

1 Ex-Presidente da Agência Reguladora de serviços Públicos do Estado de Alagoas (ARsAl), Ex-
Presidente da Associação brasileira de Agências de Regulação (AbAR), Ex-Presidente da Asociación de 
los Entes de Regulación de Água Potable y saneamiento de las Américas (AdERAsA).

REFERÊNCIAS

AbAR. Saneamento Básico: Regulação 2011. Fortaleza: Expressão 
gráf. E Ed., 2011. disponível em: <http://abar.org.br/images/publicaco-
es/Regulacao_2011.pdf> Acesso em: 23 set. 2012.

AdAsA. ADASA 6 Anos: benefícios, desafios e próximos passos. bra-
sília, 2010.

bRAsil. Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007. Estabelece diretrizes 
nacionais para o saneamento básico; altera as leis nos 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho 
de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a lei no 6.528, de 11 
de maio de 1978; e dá outras providências. brasília, 2007. disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11445.
htm> Acesso em: 23 set. 2012.

FERREiRA, Aurélio buarque de Holanda et al. Novo Aurélio Século 
XXI: o dicionário da língua Portuguesa. 3. ed. rev. e ampl. Rio de Janei-
ro: nova Fronteira, 1999.



82

Marco Regulatório

83

REGULAÇÃO, 15 ANOS

Nelson José Hübner Moreira 1

1 INTRODUÇÃO

os 15 anos da regulação no brasil são motivo de comemoração e 
de reflexões. da criação das Agências Reguladoras até o presente, muito 
se fez para a evolução e a consolidação desse marco institucional. 

no presente, a regulação caracteriza-se pela excelência técnica, 
pela previsibilidade e clareza de regras e pela transparência – atributos 
que configuram um ambiente no qual consumidores e empresas buscam 
seu ponto de equilíbrio, em atendimento às políticas públicas e com cres-
cente controle social.

Rever essa história remete aos desafios do passado e, a análise da 
atualidade, à uma projeção de quais rumos o ambiente regulatório brasi-
leiro tomará para os próximos anos.

2 OS PRIMÓRDIOS

o advento das Agências Reguladoras no cenário institucional do 
País, na década de 90 do século XX, é associado ao movimento de de-
sestatização promovido pelo governo àquela época, que trazia entre seus 
objetivos priorizar os investimentos estatais em áreas sociais e entregar 
à iniciativa privada, por meio de concessões, permissões e autorizações, 
serviços públicos de infraestrutura – por exemplo, os de energia, os de 
telecomunicações e os de transportes rodoviários, aquáticos e aeroviá-
rios. Era a transformação de um Estado empreendedor em um Estado 
regulador.

1 diretor-geral da Agência nacional de Energia Elétrica (AnEEl).

da sociedade. A consolidação dessa ordem jurídica sobre regulação ex-
pressa também as melhores virtudes da ordem democrática. A regulação 
exige a participação da sociedade, que tem o papel indelegável de controle 
social sobre os setores regulados.

Após uma década e meia de regulação, a sociedade entendeu a ne-
cessidade de consolidar esse modelo e por meio de seus representantes 
no congresso constitucionalizar a autonomia das Agências, o que constitui 
um importante parâmetro legal. Ao mesmo tempo, os representantes da 
sociedade debatem a lei geral das Agências Reguladoras, que procura 
unificar regras e princípios.

Mas, os benefícios maiores desses quinze anos de regulação foram 
colhidos pela sociedade brasileira como resultado da universalização de 
alguns serviços públicos, como a telefonia, onde se verificou um salto 
de grande magnitude, graças ao investimento de empresas nacionais e 
estrangeiras. com as regras claras, principalmente nos setores de energia 
elétrica e telefonia, ganharam os usuários ou consumidores, as empresas 
concessionárias nacionais ou estrangeiras e o governo. 

Agora há um novo desafio: dar forma definitiva a essa ordem ju-
rídica, fruto de um entendimento político, para atender as demandas do 
desenvolvimento nacional, principalmente no que diz respeito à infra-
estrutura, como foi delineado pelo Plano de Aceleração do crescimento 
(PAc). A definição e a estabilidade de regras são essenciais para tornar 
esse processo muito mais dinâmico, e as Agências Reguladoras certa-
mente têm um importante papel a desempenhar na próxima década.
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3 A EVOLUÇÃO

Após a fase da implantação das Agências, que se pode considerar 
o marco zero da regulação no País, configurou-se um cenário de natu-
reza eminentemente técnica. se, no primeiro momento, predominavam 
temas como universalização e acesso aos serviços – principalmente os 
considerados essenciais e os de infraestrutura –, a evolução aponta para os 
caminhos da excelência técnica, do controle social e da transparência.

um marco na história das Agências Reguladoras federais é a for-
mação dos quadros próprios de pessoal. Por meio de concursos públicos, 
os órgãos reguladores, paulatinamente, arregimentaram servidores para 
suprir suas necessidades, tanto nas atividades finalísticas – regulamenta-
ção, fiscalização e mediação –, quanto nas atividades de apoio. A AnEEl, 
nesse quesito, realizou com êxito seus concursos em 2005, 2007 e 2010.

os novos quadros, somados à experiência dos primeiros regula-
dores, formam o amálgama responsável pelo desenvolvimento da em-
brionária cultura da regulação e pelo amadurecimento no campo insti-
tucional. A capacidade de absorção de conhecimentos e a profundidade 
do debate fortalecem a regulação técnica e a regulação econômica e, tam-
bém, consolidam os marcos regulamentares dos setores regulados.

outro marco na trajetória dos órgãos reguladores foi a iniciativa 
da Presidência da República que, em 2007, estabeleceu o Programa de 
Fortalecimento da capacidade institucional para gestão em Regulação 
(PRo-REg). Entre seus objetivos, o PRo-REg foi criado para propiciar 
condições para a melhoria da qualidade da regulação, consolidar a auto-
nomia das Agências Reguladoras federais e aperfeiçoar os instrumentos 
de supervisão e de controle social. 

como resultado das ações do PRo-REg destaca-se o atual desen-
volvimento da análise de impacto regulatório – essencial para o equilí-
brio entre os interesses da sociedade e dos demais agentes setoriais. os 
projetos-piloto de análise de impacto foram desenvolvidos na AnEEl 
e em outras cinco Agências Reguladoras federais: Agência nacional do 

instituições até então de pouca referência no brasil, as Agências 
Reguladoras são tradicionais nos Estados unidos e na inglaterra, países 
nos quais desde o século XiX a regulação existe e fiscaliza a prestação 
de serviços concedidos à operação da iniciativa privada, além de mediar 
conflitos entre agentes setoriais e entre estes e consumidores – embora, 
no que concerne ao serviço público de energia, a regulação seja novidade 
para quase todo o mundo. 

no panorama brasileiro, a criação das Agências Reguladoras fede-
rais em alguns casos foi antecipada pela concessão dos serviços públicos 
aos investidores como, por exemplo, no setor elétrico – as distribuidoras 
de energia Escelsa, em 1995, e light, em maio de 1996, foram privatiza-
das antes da criação do órgão regulador, a Agência nacional de Energia 
Elétrica (AnEEl) – criada pela lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 
que inicia suas atividades em dezembro de 1997.

As Agências Reguladoras começam a trabalhar sem quadro pró-
prio, com servidores oriundos dos ministérios, de outros órgãos públicos 
e das próprias empresas estatais. o desafio era formatar um marco regu-
lamentar que atendesse à reforma administrativa do Estado e ofertasse 
os serviços públicos concedidos, sob os aspectos da universalização e da 
modicidade tarifária, ao mesmo tempo em que atendesse as necessidades 
e expectativas dos consumidores e preservasse o equilíbrio econômico-
financeiro dos contratos de concessão.

Faz parte dessa história o surgimento, em 1997, das primeiras Agên-
cias Reguladoras estaduais: Agência Estadual de Regulação dos serviços 
Públicos delegados do Rio grande do sul (AgERgs), Agência Regula-
dora de serviços Públicos delegados do Estado do ceará (ARcE), Agên-
cia Estadual de Regulação e controle de serviços Públicos (ARcon, do 
Pará) e a comissão de serviços Públicos de Energia (csPE, de são Pau-
lo), atual Agência Reguladora de saneamento e Energia do Estado de são 
Paulo (ARsEsP). outras iniciativas dessa época são a primeira edição da 
revista Marco Regulatório (1998), da AgERgs, e a criação da Associação 
brasileira de Agências de Regulação (AbAR), em abril de 1999.
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TRANSPARÊNCIA 
REGULATÓRIA E CONTROLE 
SOCIAL

José Luiz Lins dos Santos1

Resumo: A transparência e o controle social se constituem em dois modernos ins-
trumentos da administração pública no atual contexto da sociedade democrática re-
publicana. de um lado, a transparência se apresenta como uma obrigação do gestor 
da coisa pública e por outro, o controle social como uma prerrogativa da sociedade 
em intervir nos assuntos de interesse coletivo. A transparência e o controle social se 
tornam indissociáveis. são interdependentes e intercambiáveis. A participação da 
sociedade prescinde de informações objetivas e precisas, o que se faz através de um 
processo transparente do gestor público. na atividade regulatória tais instrumentos 
se tornam mais exibíveis por se tratar de uma ação de controle do Estado exercida de 
forma autônoma, o que exige, em contrapartida, o controle da sociedade. Essa inter-
dependência e intercambialidade se efetiva de forma mais eficaz através do diálogo, 
embora obedecendo aos processos regulares da administração pública.

1 INTRODUÇÃO

um dos pilares da democracia é a efetiva participação da sociedade 
nos assuntos de seu interesse. Quanto mais consciente e participativa for 
a sociedade, mais consolidada é a democracia.

A participação da sociedade, atualmente, conceituada como contro-
le social, prescinde de informações precisas que a auxiliem no dimensio-
namento de suas demandas e na correção dos rumos das decisões adota-
das pelos agentes delegados. Aplicando a transparência nas informações o 
gestor público possibilita à sociedade o efetivo controle de seus destinos.

observa-se, então, que transparência e controle social são dois 

1 Engenheiro, Advogado, Presidente do conselho diretor da Agência Reguladora dos serviços Públicos 
delegados do Estado do ceará (ARcE) e da Associação brasileira de Agências de Regulação (AbAR). 

cinema (AncinE), Agência nacional do Petróleo, gás natural e bio-
combustíveis (AnP), Agência nacional de saúde suplementar (Ans), 
Agência nacional de transportes Aquaviários (AntAQ) e Agência na-
cional de vigilância sanitária (AnvisA).

controle social e transparência também são objetos de constante 
aprimoramento nas Agências, em especial consultas e audiências públicas 
para aprovação de regulamentos e normas. o processo de deliberação em 
reuniões públicas amplia o espaço de participação e de controle da socie-
dade na atividade regulatória.

4 OS PRÓXIMOS 15 ANOS

vislumbrar o futuro da regulação no brasil é exercício de otimis-
mo e, ao mesmo tempo, de humildade. A boa regulação é somatória de 
regras previsíveis, claras e estáveis que contemplem o máximo equilíbrio 
entre as políticas públicas, as expectativas da sociedade e os interesses dos 
agentes setoriais. 

Em consequência a essa regulação de qualidade e com credibilida-
de, o resultado esperado é o desenvolvimento econômico do País con-
jugado à redução das desigualdades sociais, com geração de renda e de 
empregos e a ampliação do bem-estar dos cidadãos-consumidores. 

Essa meta alia-se à perspectiva de que o aprendizado neste período 
de 15 anos da regulação é, também, o incentivo ao aprimoramento técni-
co e institucional com transparência e efetividade – principal desafio para 
os próximos 15 anos. 

com dedicação e comprometimento, o futuro da regulação no 
brasil projeta a imagem de um Estado forte, com base no equilíbrio entre 
sua capacidade gerencial e suas opções institucionais em defesa do inte-
resse público.
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uma singela, mas bem apropriada definição, observamos no di-
cionário inFormal:

A transparência é a virtude que impede a ocultação de alguma vanta-
gem pessoal, a ocultação de alguma fraqueza pessoal, a ocultação de 
alguma miséria pessoal. Por meio da transparência, a pessoa é o que é, 
nem melhor e nem pior! A transparência revela tanto o que a pessoa é, 
como o que a pessoa tem! A verdadeira transparência não exagera, não 
inventa vantagens e nem desvantagens! É um dos mais válidos recursos 
de prevenção contra o pecado. sabe por quê? Porque a transparência 
obriga a pessoa a se conhecer e a tomar os devidos cuidados. A pessoa 
nunca tem duas caras.

Essa definição nos remete a um conceito subjetivo, que permeia as 
relações inerentes à natureza humana. na gestão da coisa pública advém 
um conceito mais objetivo, aderente à delegação. 

nesse caso a transparência se equivaleria ao que é denominado 
na moderna administração pública de accountability, assim disposto por 
nakagawa: 

sempre que alguém (principal) delega parte de seu poder ou direito a 
outrem (agente), este assume a responsabilidade, em nome daquele, de 
agir de maneira correta com relação ao objeto de delegação e, periodi-
camente, até o final do mandato, prestar contas de seus desempenhos 
e resultados. À dupla responsabilidade, ou seja, de agir de maneira cor-
reta e prestar contas de desempenho e resultados, dá-se o nome de 
‘accountability’ (nAKAgAWA, 1993, p. 17).

Realçando esta oposição entre a subjetividade e objetividade da 
transparência, podemos observar o conceito de accountability para Mosher, 
assim definido: 

[...] como sinônimo de responsabilidade objetiva e, portanto, como 
um conceito oposto ao de responsabilidade subjetiva. Enquanto res-

conceitos indissociáveis, se considerarmos o objetivo comum de ambos, 
o bem-estar e o interesse coletivo.

Assim, é importante conhecer melhor esses conceitos, tanto de 
forma genérica, como em suas aplicabilidades específicas, no caso, na ati-
vidade regulatória.

A atividade regulatória tem na transparência e no controle social 
um determinante especial. Afinal, um dos princípios da regulação é o da 
autonomia, o que exige, em contrapartida, um controle social mais efeti-
vo e, por consequência, um grau de transparência mais elevado.

Apesar da regulação se proceder num ambiente processual mais rí-
gido, uma vez que age no sentido de manter o equilíbrio de interesses dos 
vários agentes envolvidos no processo regulatório, assim como qualquer 
outra atividade pública, o resultado da interatividade entre transparência 
e controle social somente se efetiva de forma eficaz se obtido em grande 
parte num ambiente de diálogo entre agente público e sociedade.

A ênfase para essa tese foi dada pelo autor em recente painel com 
o título transparência Regulatória e controle social, no seminário lati-
no Americano de boas Práticas Regulatórias realizado e promovido pelo 
Programa de Fortalecimento da capacidade institucional para gestão em 
Regulação (PRo-REg)/casa civil-PR em parceria, entre outras, com 
a Associação brasileira de Agências de Regulação (AbAR), no final de 
fevereiro de 2012.

2 TRANSPARÊNCIA

Muitas seriam as definições para a palavra transparência.

no sistema ótico, Transparência é a capacidade de que são do-
tados alguns corpos de se deixarem atravessar pela luz. o corpo transpa-
rente não opõe resistência à passagem da luz, ao contrário do translúcido, 
que deixa passar um pouco de claridade, e do opaco, que impede com-
pletamente esta passagem.
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sociológicos do sociólogo francês Emile durkheim e relacionado ao con-
ceito de solidariedade social.

trata-se de uma série de vínculos de reciprocidade firmados entre 
os indivíduos que integram a sociedade e que apontam para existência de 
relações sociais recíprocas, firmadas com base na percepção objetiva que os 
indivíduos têm de integrarem um mesmo sistema social e se reconhe-
cerem como dependentes entre si, passando a agirem em conformidade 
com regras de condutas reconhecidas como vantajosas para o desenvolvi-
mento do conjunto da sociedade.

deste conceito sociológico emerge outro que diz respeito à teoria 
política, quando controle social passa a ter um significado ambíguo, po-
dendo ser concebido em sentidos diferentes a partir de concepções de 
Estado e de sociedade civil distintas. tanto é empregado para designar 
o controle do Estado sobre a sociedade quanto para designar o controle 
da sociedade (ou de setores organizados na sociedade) sobre as ações do 
Estado.

Este último está relacionado com a existência de um sistema de-
mocrático, que é o caso que nos interessa, quando a sociedade tem a 
oportunidade de influenciar abertamente sobre os seus destinos. Assim, 
controle social pode ser definido como a ação da sociedade no sentido de 
se utilizar de sua prerrogativa de exercer influência sobre atos dos gesto-
res públicos que dizem diretamente respeito ao interesse coletivo.

Aqui, a efetividade do controle social depende do grau de cons-
cientização da sociedade, da determinação em exercer plenamente a sua 
cidadania, sem falar de sua situação educacional, o que torna uma luta 
incansável e um longo processo para alcançar resultados positivos. 

no brasil, a despeito do baixo nível educacional de sua população, 
aliado à acomodação gerada pela índole contemporizadora de seu povo, 
forças sociais importantes têm pressionado o parlamento e os governos 
para inserção de importantes dispositivos constitucionais e legais que fa-
vorecem, estimulam, ou mesmo obrigam o exercício do controle social. 

Entretanto, há de se ter em mente que não é apenas a disposição 

ponsabildade subjetiva vem dentro da pessoa, a ‘accountability’ (respon-
sabilidade objetiva) acarreta a responsabilidade de uma pessoa ou or-
ganização perante uma outra pessoa, por algum tipo de desempenho 
(MosHER apud silvA, F.c.c., 2002, p. 38).

A ideia de transparência como uma prática de accountability é um 
dos avanços da democracia. A noção de accountability encontra-se rela-
cionada com o uso do poder e dos recursos públicos, em que o titular da 
coisa pública é o cidadão e não os políticos eleitos (ou os gestores por eles 
escolhidos). 

na prática de accountability quase sempre pode ser observada a pre-
sença de três dimensões: informação, justificação e punição. são diferentes 
formas para se evitar e corrigir abusos cometidos por governos, políticos 
e gestores públicos, “[...] obrigando que seu exercício seja transparente; 
obrigando que os atos praticados sejam justificados; e sujeitando o poder 
à ameaça de sofrer sanções [...]” (scHlEdER apud MotA, 2006).

A despeito das grandes discussões que envolvem a academia de 
doutrinadores pátrios quanto ao conceito de accountability, termo do idio-
ma inglês, mas sem uma tradução precisa para o português, é importante 
entender que ele se insere num ambiente de profusa democracia, quando 
a participação da sociedade deverá ser vital para sua sustentação.

3 CONTROLE SOCIAL

o conceito de controle social tem origem na sociologia america-
na, na segunda década do século XX, concebido como “[...] um conjun-
to heterogêneo de recursos materiais e simbólicos disponíveis em uma 
sociedade para assegurar que os indivíduos se comportem de maneira 
previsível e de acordo com as regras e preceitos vigentes”. 

A partir da década de 1940, porém, a sociologia americana agregou 
ao conceito de controle social elementos associados com o fenômeno 
da interdependência social, guardando similaridade com os modelos 
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áveis. interdependentes e intercambiáveis. transparência revestida do 
conceito de accountability se torna um valioso instrumento do controle so-
cial, e este a motivação daquele, caracterizando um círculo virtuoso que 
gera benefícios incalculáveis para a consolidação da democracia, estímulo 
à participação popular em seus destinos, ações governamentais produti-
vas e a satisfação da sociedade.

5 NA REGULAÇÃO

A atividade regulatória também é uma forma de controle. Ela bus-
ca o equilíbrio de interesses entre os agentes do processo regulatório por 
meio de regras e ações verificadoras de seu cumprimento, atuando de 
forma autônoma, um dos princípios da regulação. E autonomia pressu-
põe transparência e o dever de prestar contas de seus atos. como disse 
Alexandre Aragão, eminente administrativista, quanto mais autonomia 
detém um ente, mais acompanhamento é exigido dele. 

Assim, transparência e controle social são conceitos de grande rele-
vância na atividade regulatória. A transparência, no modelo de accountabi-
lity, de modo a propiciar ferramentas para um controle social efetivo.

5.1 tRAnsPARênciA REgulAtÓRiA

A transparência regulatória, entendida, então, como aquela parti-
cularmente direcionada para a atividade regulatória, se realiza através de 
vários procedimentos em que se busca a publicização prévia dos estudos 
técnicos/jurídicos elaborados para fundamentar propostas de decisões 
a serem tomadas pelos reguladores competentes. com isso, é propor-
cionado à sociedade e, particularmente, aos interessados ou envolvidos 
com o assunto, a oportunidade de se manifestarem, fundamentadamen-
te, quanto ao impacto decorrente da decisão, se tomada, possibilitando a 
correção dos seus rumos. 

normativa que garante o controle social. Ele se origina da conquista da 
cidadania, que é um processo evolutivo no ambiente democrático e de-
pendente do amadurecimento político da sociedade. tampouco deve ser 
entendido como uma mera intervenção visando à correção de falhas ou 
irregularidades, mas um valioso instrumento disponibilizado a gover-
nantes e gestores públicos bem intencionados, no sentido de avaliarem a 
implantação das políticas públicas diante da concretização dos objetivos 
planejados.

Assim, é importante que as forças conscientes do país também de-
senvolvam esforços no sentido de estimular a participação da sociedade, 
além das pressões sobre o poder público, de modo a garantir um efetivo 
controle social.

4 A RELAÇÃO TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

A informação é fundamental para o controle social. não necessa-
riamente de forma abundante, mas precisa, suficiente e simples para o 
entendimento do cidadão comum, transmitida através de um processo 
transparente.

Foi dito que transparência significa, de um jeito simples, a caracte-
rística de passagem completa da luz, sem interferências, subterfúgios ou 
falsas aparências.

Para a atuação vigilante do cidadão, duas condições são imprescin-
díveis. segundo Mawad: 

[...] do lado da sociedade, o surgimento de cidadão consciente e orga-
nizado em torno de reivindicações cuja consecução pelo poder público 
signifique a melhora das condições de vida de toda a coletividade; e, 
da parte do Estado, o provimento de informações completas, claras e 
relevantes a toda a população (MAWAd, 2002, p. 522).

Portanto, transparência e controle social são conceitos indissoci-
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interesses com caráter consultivo e opinativo sobre a ação dos regulado-
res.

5.2 contRolE sociAl

como já foi visto, a transparência e o controle social são conceitos 
indissociáveis. Assim, na atividade regulatória, o controle social também 
se torna essencial e seu exercício, um elevado ganho para os resultados 
regulatórios e a melhoria da sua qualidade.

Em razão da interdependência, os instrumentos da transparência 
regulatória são os mesmos do controle social no ambiente regulatório. 
Podemos acrescer dois outros espaços de suma importância:

•	Órgãos	de	Defesa	do	Consumidor	-	Organismos	institucionais	
integrantes do sistema de defesa do consumidor, que cuidam dos in-
teresses dos consumidores relativamente às conformidades perante a le-
gislação consumerista. Atuando em parceria com os entes reguladores 
podem extrair valiosas informações para a solução das demandas a serem 
tratadas.

•	Entidades	de	Defesa	do	Consumidor	–	Entes	de	direito	privado	
com objetivo de preservar e garantir os direitos do consumidor, no caso 
específico, enquanto usuários dos serviços regulados. são os usuários de-
vidamente organizados no sentido de influenciar a decisão regulatória e 
os parceiros preferências do diálogo com os entes reguladores.

6 O DIÁLOGO COMO MELHOR INSTRUMENTO DO CON-
TROLE SOCIAL

A atividade regulatória, como ação do Estado, deve seguir proce-
dimentos burocráticos, como prática da própria transparência, através de 
processos administrativos que, na maioria das vezes, emperram ou retar-
dam os resultados desejados.

Assim, transparência regulatória é, em síntese, a prática de acounta-
bility dos reguladores de levar a grupos de interesse a intenção e a forma 
de implantar as suas decisões regulatórias, de forma objetiva, com infor-
mações precisas, ao alcance dos mais simples.

deve ser ressaltado que a comunicação é essencial para esse proce-
dimento, buscando os meios possíveis para que a informação chegue aos 
interessados.

são variados os instrumentos ou espaços utilizados para fomentar 
a transparência regulatória e, concomitantemente, o controle social, entre 
os quais podem ser exemplificados:

•	Agenda	Regulatória	-		Conjunto	de	temas	estratégicos	e	prioritá-
rios que serão objeto da atuação regulatória num determinado período, 
incluindo tanto a previsão dos novos regulamentos quanto aqueles que 
demandam revisão.

•	Audiência	Pública	–	Constituída	de	um	chamamento	à	sociedade	
para contribuir com subsídios ou informações a respeito de uma inten-
ção ou proposta de normatização regulatória. Pode se realizar através de 
característica presencial, facilitando o debate, ou por meio de consultas 
eletrônicas com recebimento de informações por meio documental.

•	Ouvidoria	–	Um	canal	direto	de	comunicação	da	sociedade	com	
o ente regulador, para registro de reclamações, solicitação de informa-
ções, denúncias, etc. Por sua importância e por ser permanente deve estar 
incluída na própria estrutura organizacional do ente regulador.

•	Análise	de	Impacto	Regulatório	(AIR)	–	Um	instrumento	que,	se	
utilizando de uma determinada metodologia, facilita a escolha regulatória 
considerando o custo e o benefício do impacto decorrente de sua imple-
mentação.

•	Internet	-	Utilização	da	rede	mundial	de	computadores	através	
de endereços eletrônicos em que as informações relevantes e necessárias 
são divulgadas para consulta ou interatividade.

•	Conselhos	–	Representação	paritária	de	governos	e	de	grupos	de	
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Fóruns de Diálogo

são espaços privilegiados de controle social, uma vez que seus par-
ticipantes já estão imbuídos do compromisso social, fator de fortaleci-
mento da coesão. os Fóruns podem servir como animação, participação 
e articulação da cidadania, especialmente dos conselhos, outro valioso 
instrumento de controle social.  como dizem vini Rabassa da silva et al., 
em controle social e sociedade civil, 

[...] os conselhos podem ser instrumentos canalizadores das reivindi-
cações dos Fóruns. Por outro lado, os Fóruns por sua característica po-
dem ser a instância controladora dos próprios conselhos, não através 
de relações competitivas e, sim, como participantes de uma mesma luta 
e capazes de apontar estratégias e táticas que melhor contribuam para o 
alcance dos objetivos, de indicar desvios, apontar correções e expressar 
mais diretamente as reivindicações populares (silvA, v.R. et al., 2012, 
p. 6-7).

no caso específico, é importante destacar a importância da iniciati-
va da instalação desses fóruns por parte do regulador, como um processo 
de diálogo altamente produtivo, em que reguladores e sociedade, aí com-
preendida em toda a sua amplitude, mas com foco nos grupos de inte-
resse, terão a oportunidade de conhecerem mutuamente suas demandas 
e propriedades.

Exemplo dessa atitude está em andamento na Agência Reguladora 
dos serviços Públicos delegados no Estado do ceará (ARcE), com a 
instalação do Fórum Regulação e cidadania, que faz parte de seu Plano 
Anual de Metas do ano de 2012 e tem a seguinte identificação:

FÓRUM REGULAÇÃO E CIDADANIA

o estabelecimento do Fórum Regulação e Cidadania objetiva a 
abertura de mais um canal de diálogo da ARCE com a sociedade, pro-
porcionando a esta o exercício da cidadania diante das questões regu-
latórias. uma oportunidade para que a Agência discuta com a comu-

desse modo, como uma maneira de atenuar o problema, propug-
na-se pelo estabelecimento de um processo de diálogo regulatório, onde 
o ente regulador, imbuído do animus da transparência, gere um ambiente 
propício a entender as razões dos grupos de interesse, promovendo uma 
interação à parte dos processos administrativos regulatórios, com a fina-
lidade de que estes cumpram, com efetividade, o seu objetivo de atender 
o bem-estar comum.

Alguns exemplos de espaços ou atitudes capazes de traduzir ou efe-
tivar esse animus no âmbito regulatório:

Ouvidoria

A ouvidoria do ente regulador é o espaço contínuo e mais adequa-
do para gerar este ambiente de diálogo entre reguladores e os grupos de 
interesse, devendo estar sempre pronta para atender demandas e forne-
cer respostas, agindo no âmbito interno na agilização dos resultados das 
questões surgentes.

discute-se o nível de autonomia das ouvidorias. o Pl nº 
3.337/2004, que dispõe sobre a gestão, a organização e o controle social 
das Agências Reguladoras federais, traz a figura de um ouvidor inde-
pendente, com mandato, sem subordinação hierárquica com a direção 
colegiada da Agência, escolhido pelo Presidente da República e ratificado 
pelo senado Federal. À parte a atribuição ali disposta, comum e tradi-
cional para a atividade, crê-se que essa dissociação administrativa entre 
a ouvidoria e o colegiado diretor não colaborará para o processo de 
diálogo pretendido, dado as tensões potenciais. 

Acreditamos que a melhor solução seria algo intermediário, manten-
do-se, de um lado, a vinculação da ouvidoria com o colegiado dirigente, 
para comprometê-lo, e de outro, o mandato e a autonomia daquela, com o 
fim de evitar a negligência deste último diante de demandas apresentadas.

o exemplo acima, ou seja, referente à condição institucional das 
Agências Reguladoras federais, é importante por elas se constituírem em 
modelo regulatório para os demais entes federativos.
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Animus Societatis

A atividade regulatória é recente no brasil. daí ter surgido, entre os 
reguladores pioneiros, a necessidade de se aglutinarem para conhecerem 
mais profundamente e promover a difusão da natureza daquela nova for-
ma do Estado brasileiro agir junto à população.

Assim, surgiu, em abril de 1999, a Associação brasileira de Agências 
de Regulação (AbAR), como um notável canal de diálogo das Agências 
Reguladoras brasileiras com a sociedade, em todos os seus matizes.

Abaixo, uma contextualização da entidade que demonstra a sua 
importância dentro do processo de diálogo regulatório entre os entes re-
guladores e a sociedade:

1. A AbAR foi criada em 1999, pelas primeiras Agências Reguladoras 
brasileiras, que sentiram a necessidade, em face da peculiaridade e ino-
vação da atividade no país, de contar com um instrumento que tivesse 
um caráter permanente, organizado e legal e pudesse contribuir para a 
expansão, o engrandecimento e a compreensão da atividade regulatória 
no brasil, entre outras finalidades.

2. na execução de seu objetivo, a AbAR contribui para a interlocução 
entre as Agências Reguladoras visando o seu aprimoramento, através 
de ações de qualificação, discussões, troca de experiências, eventos téc-
nicos, harmonização do entendimento e das práticas regulatórias.

3. A AbAR, diferentemente de fóruns, encontros, ou outras formas 
de interlocução entre as Agências Reguladoras, ao se institucionalizar 
como associação, nos termos autorizados pela constituição e código 
civil, vem obtendo uma ação contínua e regular, a conservação de me-
mórias de estudos, a estabilização das relações, a construção de uma 
história profícua e perene de suas conquistas.

4. A direção da AbAR se faz através de reguladores com mandatos dire-
tivos em suas Agências de forma fixa, adequando-se ao princípio regu-
latório da autonomia e independência decisória. É condicionante para 
se associar à AbAR que a entidade reguladora tenha em seu instrumen-
to de criação a previsão de mandatos fixos de seus dirigentes.

5. Através do sítio na rede mundial de computadores (www.abar.org.br), 

nidade as suas ações, prestando contas de suas atividades e colhendo 
subsídios para exercê-las com mais eficácia. desse modo se insere de 
modo mais firme no contexto das modernas tendências da atividade 
regulatória, quando ferramentas de controle social estão sendo cada vez 
mais exigidas junto aos entes reguladores, em face dos peculiares requi-
sitos de autonomia e independência de que devem se constituir.

os participantes do Fórum representarão entidades públicas e priva-
das, academia, representações comunitárias, governos, imprensa e ou-
tras que de forma direta ou indireta se relacionem às atividades desen-
volvidas pela ARCE e que serão estimuladas a exercerem sua cidadania 
colaborando com opiniões e sugestões nos temas a serem pautados 
para discussão. Espera-se, também, que os participantes do Fórum se 
constituam em difusores dos principais aspectos que contribuam para 
que a Agência granjeie o conhecimento, a credibilidade e o respeito da 
sociedade.

As reuniões do Fórum terão uma frequência regular, mediante um re-
gimento simplificado, e constarão de duas partes. na primeira parte 
será apresentada e discutida, por parte da ARCE, uma prestação de 
contas a respeito de sua Agenda Regulatória, que é constituída das prin-
cipais ações em desenvolvimento no seu planejamento anual. na outra 
parte será aberta a palavra para opiniões, comunicados e sugestões por 
parte dos participantes, como forma de acolhimento de subsídios para 
o aperfeiçoamento da ação da Agência.

todas as reuniões terão registros das demandas, opiniões, sugestões e 
observações gerais, que serão encaminhadas para tratamento do âm-
bito da Agência e serão acompanhadas por coordenadores escolhidos 
entre os participantes junto à ouvidora da ARCE, que coordenará o 
Fórum e se encarregará de mantê-los atualizados sobre as providências 
adotadas.

o conselho diretor da ARCE será permanentemente informado 
acerca do andamento do Fórum de maneira a garantir, com a autorida-
de que lhe garante a lei, que seus objetivos sejam alcançados. 

É uma experiência de melhoria regulatória em andamento que se 
enquadra muito bem dentro das teses deste trabalho e que poderá ser 
repassada para os demais entes reguladores interessados.
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interlocutor preferencial e firmando parcerias para o desenvolvimento 
da regulação no país, o que, de certa maneira, veio, por consequência, a 
se revestir da natureza de interesse público.

11. Entre as instituições que mantém intercâmbio/parceria com a AbAR 
poderemos citar organização para a cooperação e desenvolvimen-
to Econômico (ocdE); banco interamericano de desenvolvimento 
(bid); banco Mundial; office of information and Regulatory Affairs 
(oiRA) - usA; comisión Federal de Mejoria Regulatoria - México 
(coFEMER); Public utility Research center (PuRc) - Flórida/
usA; Associación de Entes Reguladores de saneamiento de Ameri-
ca latina (AdERAsA); national Association of Regulatory utilities 
commisoners (nARuc) – usA, entre outros internacionais.

12. no âmbito nacional, a AbAR fala por suas associadas, em temas 
gerais, perante diversos foros ou entidades associativas de prestadores 
de serviços ou de defesa do consumidor, quando estão envolvidos os 
interesses da regulação. Mantém diálogos com entes governamentais 
responsáveis pelas políticas públicas setoriais (Ministérios: das cida-
des, do Meio Ambiente, de Energia, etc.), bem como de estudos, caso 
do instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (iPEA) e Fundação ge-
túlio vargas (Fgv). Assim, também, granjeia interlocução no Ministé-
rio Público, tribunais de contas e casas legislativas.

13. o melhor exemplo de parceria nacional pode ser encontrado jun-
to ao Programa de Fortalecimento da capacidade institucional para a 
gestão em Regulação (PRo-REg), estabelecido na casa civil da Pre-
sidência da República. Este programa, que tem apoio do bid, ‘objetiva 
desenvolver ações com vistas a promover o fortalecimento dos meca-
nismos institucionais para gestão em regulação, propiciando condições 
para a melhoria da qualidade da regulação, a consolidação da autonomia 
decisória das Agências Reguladoras federais e o aperfeiçoamento dos 
instrumentos de supervisão e de controle social’. com efeito, visando 
estender aos demais níveis federativos os benefícios do programa, o 
PRo-REg vem atuando em estreita parceria com a AbAR, utilizando-
se de sua capilaridade junto a Agências estaduais e municipais, dispo-
nibilizando vagas dos diversos cursos de capacitação promovidos pelo 
programa. 

14. Ainda sobre a parceria com o PRo-REg, muitos eventos (seminá-
rios, congressos, encontros, etc.) têm sido realizados em conjunto. Esta 

a AbAR mantém informações relevantes sobre sua situação institucio-
nal, sobre o mundo da regulação e, com destaque, a disponibilidade de 
acompanhamento orçamentário–financeiro de suas receitas e despesas, 
bem como de suas principais decisões, inclusas em cópias das atas de 
suas assembleias gerais. dessa forma, adere ao princípio da transparência, 
prática obrigatória de suas associadas. 

6. A AbAR não interfere, nem poderia assim proceder, em nenhum 
tipo de ação finalística inerente às suas Agências Reguladoras associadas, 
nem se envolve em suas questões administrativas ou de relações com as 
autoridades federativas a que se vinculam, exceto, de forma conciliado-
ra e esclarecedora, quando sua ação autônoma é objeto de arbitrarieda-
de ou quando os princípios da regulação se encontrem ameaçados.

7. A AbAR, também, não se relaciona com os agentes regulados, exceto 
nas discussões dos assuntos de interesse comum da regulação, assim 
mesmo, de forma conceitual, majoritariamente com suas representa-
ções associativas e em ambientes de clara transparência, tais como con-
gressos, seminários, exposições, etc. E, segundo dispositivo estatutário, 
as contribuições de apoio a eventos feitos por regulados somente po-
dem ser utilizados nesses fins, impedindo-se sua aplicação no custeio 
da entidade.

8. decorridos 13 (treze) anos, a AbAR passou a incorporar, como as-
sociadas, praticamente todas as Agências Reguladoras ativas no brasil. 
são 38 (trinta e oito): todas as 22 (vinte e duas) estaduais, 7 (sete) das 
dez federais (exceto,  AnvisA, Ans e AnAtEl)  e 7(sete) municipais 
(em grandes centros urbanos). considerando a natureza continental 
do brasil, pode ser considerado um feito excepcional, atribuído a sua 
capacidade aglutinadora, suas finalidades altruísticas e seu claro objeti-
vo a favor do país.

9. não é pretensão da AbAR intervir na vida interna de suas associadas, 
servir de instrumento de conflito ou rebelar-se contra decisões gover-
namentais. Por isso, sempre foi procurada por entes governamentais 
para opinar sobre ações de impacto na regulação, tanto nas questões 
institucionais, como nas setoriais. 

10. A AbAR, ao longo desses treze anos, foi adquirindo o respeito e 
a credibilidade perante governos e várias instituições (nacionais e in-
ternacionais) envolvidas com a questão regulatória, tornando-se um 
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manda um elevado grau de autonomia para sua efetividade. daí decorre 
uma necessidade de gerar outro tipo de controle que se faz através da 
sociedade usuária dos serviços regulados.

Para o exercício do controle social torna-se imprescindível a pre-
sença da ação transparente do responsável pela atividade regulatória, atra-
vés de informações objetivas, claras e simples, mas suficientes para a efe-
tividade desse controle social.

Muitos sãos os instrumentos a serem utilizados para o exercício da 
transparência e do controle social na regulação.

Mas, além dos instrumentos formais, percebe-se a necessidade de 
se estabelecer um ambiente de diálogo regulatório para que o exercício 
da transparência e do controle social se realize de acordo com os ditames 
da democracia e os objetivos da regulação se efetivem de forma eficaz a 
favor da sociedade. 
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atividade de mútua colaboração demonstra o interesse despertado pela 
AbAR junto ao governo Federal e a sua utilização nos propósitos de 
engrandecimento e avanço da atividade regulatória no país. Exemplos 
dos últimos eventos em parceria: 29/02/2012 – seminário latino Ame-
ricano de boas Práticas Regulatórias (Auditório do Anexo do palácio 
do Planalto); 26-29/09/2011 - vii congresso brasileiro de Regulação 
(brasília-dF), promoção AbAR, com apoio do PRo-REg e bid, ori-
gem do presente artigo. 

Decorrência do Diálogo Regulatório

como se vê, são muitas as vantagens de instrospectar um processo 
de diálogo na relação entre transparência e controle social. Algumas ano-
tações podem ser feitas nesse sentido:

- Aperfeiçoa a transparência e torna o regulador mais accountable (e 
mais cidadão);

- Propicia a convergência da heterogeneidade de interesses existen-
tes na sociedade;

- As políticas públicas passam a atender de forma mais otimizada 
ao interesse público;

- Melhoria das práticas regulatórias e da credibilidade dos regula-
dores;

- Aumenta o nível de participação da sociedade;

- Fortalece o exercício da cidadania com reflexo na melhoria do 
controle social.

7 CONCLUSÃO

tratar de transparência e controle social na regulação pressupõe 
que ambos os conceitos são indissociáveis. como num círculo virtuoso, 
um alimenta o outro. 

A atividade regulatória é uma forma de controle, cujo exercício de-
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AGERGS - UMA AGÊNCIA 
CONSOLIDADA

Edmundo Fernandes da Silva1

A Agência Estadual de Regulação de serviços Públicos delegados 
do Rio grande do sul (AgERgs) está completando 15 anos de traba-
lhos prestados à sociedade gaúcha. sempre com competência, apesar das 
adversidades políticas e administrativas, buscando a qualidade dos ser-
viços públicos regulados em nosso Estado. É a mais antiga delas, cuja 
data de fundação foi 28 de novembro de 1997, e a Agência nacional de 
Energia Elétrica (AnEEl) no dia 30 de novembro de 1997. desde então, 
podemos citar alguns trabalhos marcantes de nossa AgERgs, a seguir: 
A eletrificação rural no brasil tinha se consolidado naquelas localidades 
mais distantes dos centros urbanos e mais expressivamente no Rio gran-
de do sul com a criação das cooperativas de Eletrificação Rural, com 
passos definitivos na década de sessenta. Estas instituições funcionavam 
por autorização do departamento nacional de Águas e Energia Elétrica 
(dnAEE), hoje AnEEl, que obtinham licenças para atenderem essas 
áreas rurais, dentro de um regramento básico, com suas tarifas subsidia-
das e que obrigavam as concessionárias do setor a vender essa energia 
rural a preços abaixo daquela vendida a seus consumidores.

diante dessa situação e tendo a reforma do Estado brasileiro criado 
a lei das concessões (lei Federal 8785/97 ou 8987/95), necessário se 
fazia a regularização de tais cooperativas, o que veio a acontecer com a 
emissão da resolução nº 333/99 da AnEEl, que fixou regras específicas 
para a regularização das cooperativas de Eletrificação Rural.

A AgERgs abraçou com dedicação e competência esse trabalho, 
vindo a ser referência junto à AnEEl e teve sua missão reconhecida e 
premiada pela comissão interamericana de Energia Regional (ciER), 

1 conselheiro e Ex-Presidente do conselho superior da AgERgs.

2001. Monografias Vencedoras: perspectivas para o controle social e a 
transparência da administração pública. brasília: tcu; instituto serze-
dello corrêa, 2002. 

silvA, vini Rabassa et al. controle social e sociedade civil: a (re)cons-
trução de um conceito. in: sociEdAdE bRAsilEiRA dE socio-
logiA. [Portal] salvador, 2012. disponível em: <http://www.sbsocio-
logia.com.br/portal/index.php> Acesso em: 6 abr. 2012.
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lativo, como elementos externos, e também aqueles da própria Agência, 
entre eles pouca penetração na sociedade, falta de presença junto à mí-
dia, pouca exposição junto a líderes comunitários. Poderia ter divulgado 
muito mais do que fez como, por exemplo, no sistema de rodovias, cujos 
trabalhos não foram dados a devida importância, pois a Agência, pela falta 
de poder de sanção, encaminhou ao longo dos anos esses relatórios a ór-
gãos de governo, que não tomaram as providências cabíveis, o que teria, 
de certo modo, alterado o quadro em que hoje se encontra.

A AgERgs foi, pela lei Estadual 10.931/97, criada dentro dos pre-
ceitos de independência administrativa e financeira. Apesar de ter receita 
própria, não dependendo de nenhum centavo do tesouro, ficou em parte 
tolhida em suas gestões, dentro das limitações impostas pelo governo do 
Estado, perdendo com isso tempo e oportunidades que deixam a Agência 
apequenada em muitas situações.

nossa Agência precisa de uma maior autonomia e que esta te-
nha reflexos imediatos na qualidade dos serviços públicos regulados e 
na modicidade tarifária, obtendo o poder de última instância adminis-
trativa reguladora e definir com autoridade tarifas, obrigando as empre-
sas delegatárias a prestarem as informações necessárias, tanto contábeis 
como técnicas, para sua melhor avaliação de custos. deve-se dizer que no 
momento está bem melhor do que em outras épocas, mas é necessário 
avançar mais.

Por fim é mister que se diga que a AgERgs possui um quadro 
profissional reduzido para todo o trabalho a ser feito, mas que o mesmo é 
minimizado pela qualidade e dedicação do seu corpo técnico.

os governos têm que se preocuparem mais com a Agência pela 
sua importância no cenário econômico/social e para tanto qualificarem 
mais sua capacitação, soltando algumas amarras e dando condições para 
ela cumprir seu verdadeiro papel proposto pela sua lei de criação, mor-
mente pela condição de aplicação de sanções legítimas, que aprimoram a 
prestação dos serviços, e ser vista pela sociedade como ente que a repre-
senta na relação do poder concedente e prestador dos serviços.

em congresso internacional em lima, no Peru, e serviu como base para 
tese de doutorado na universidade de são Paulo (usP).

isso deu visibilidade à AgERgs, um dos motivos de sua constante 
presença junto à AnEEl, inclusive tornando-se Agência Piloto para des-
centralização da Agência Federal, em algumas atividades conveniadas.

outro trabalho de real importância foi efetivado em 2011 por oca-
sião do acidente natural na estrada Rs-115, no Polo Rodoviário de gra-
mado. A AgERgs impediu o tráfego naquela para evitar riscos aos seus 
usuários. diante do acontecido, de imediato a Agência tomou as medidas 
necessárias, chamando a empresa delegatária e o poder concedente, vi-
sando as providências cabíveis e a volta da normalidade, tendo em vista as 
dificuldades de atendimento daquela região por outras vias alternativas.

como não houve um acerto entre as partes, a AgERgs, pelo seu 
conselho superior, aprovou a Resolução decisória nº15/2011, que de-
terminou à empresa delegatária daquela concessão diversas ações, entre 
elas a recomposição da cortina atirantada que havia rompido e estava im-
pedindo o trânsito.

Este trabalho levou o conselho superior da AgERgs a tomar esta 
importante decisão, pois diante dos problemas advindos entre as partes 
e pelo tempo que estavam prevendo para sua volta à normalidade (acima 
de 90 dias) foi apresentado ao delegatário as determinações da AgERgs, 
as quais foram atendidas, principalmente a recuperação da estrada, pre-
cisamente em 28 dias. Pode-se dizer que houve pressão da comunidade 
usuária e da mídia, pois a interdição da via gerou polêmica, visto que a 
mesma é a via de maior turismo de nosso Estado.

A par dessas ações aqui descritas, nossa Agência ao longo destes 15 
anos trabalhou muito para a melhora da qualidade dos serviços públi-
cos que ela regula, normatizando e criando metodologias e padrões para 
cálculos tarifários, acompanhamento das empresas e fiscalização desses 
serviços.

neste período a Agergs poderia ter avançado muito mais, mas por 
fatores alheios a sua vontade, política de governo, falta de apoio do legis-
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A EXPERIÊNCIA DE PORTUGAL 
NA REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS

Filomena Rodrigues Lobo1 

1 APRESENTAÇÃO 

As atividades de abastecimento público de água às populações, de 
saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos 
constituem serviços públicos de caráter estrutural, essenciais ao bem-es-
tar geral, à saúde pública e à segurança coletiva das populações, às ativida-
des econômicas e à proteção do ambiente. Estes serviços devem pautar-se 
por princípios de universalidade no acesso, de continuidade e qualidade 
de serviço, e de eficiência e equidade dos preços.

Em Portugal continental a Entidade Reguladora dos serviços de 
Águas e Resíduos (ERsAR) é a entidade reguladora desses serviços.

2 MISSÃO E OBJETIVOS DA REGULAÇÃO

Em 1997 foi criado o instituto Regulador de Águas e Resíduos 
(iRAR) pelo decreto-lei nº 230/97, de 30 de agosto, que assumiu a res-
ponsabilidade de entidade reguladora desses serviços em Portugal. o seu 
Estatuto foi aprovado pelo decreto-lei nº 362/98, de 18 de novembro, 
com as alterações introduzidas pelo decreto-lei nº 151/2002, de 23 de 
maio.

Em 2009 o governo aprovou um diploma que transformou o 
iRAR em Entidade Reguladora dos serviços de Águas e Resíduos (ER-

1 diretora do departamento de Engenharia-Resíduos da Entidade Reguladora dos serviços de Águas e 
Resíduos (ERsAR).

devemos também entender que a AgERgs ao completar 15 anos, 
ainda é jovem e precisa amadurecer para que possa no decorrer dos pró-
ximos anos cumprir uma maior dinâmica operacional, o que com certeza 
vai acontecer. basta dar-lhe os instrumentos e suprir suas carências.

AgERgs, parabéns! siga sua missão.
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A ERsAR conta atualmente com seis dezenas de colaboradores 
distribuídos por vários departamentos e setores. destes colaboradores, 
cerca de 80% são licenciados em diversas áreas, como economia, gestão, 
engenharia, direito e biologia. Para além destes colaboradores, a ERsAR 
recorre ainda a vários consultores em diversas áreas de atuação.

As receitas da ERsAR correspondem às resultantes da cobrança 
da taxa de regulação às entidades gestoras reguladas e da taxa de controle 
da qualidade da água a todas as entidades gestoras que prestam serviço 
de abastecimento de água. Essas receitas totalizam atualmente cerca de 
oito milhões de euros anualmente e pesam menos de um por cento nos 
tarifários dos utilizadores destes serviços.

3 ÂMBITO DE INTERVENÇÃO

Face ao atual estatuto, a ERsAR deve assegurar duas missões dis-
tintas, embora naturalmente complementares:

- A regulação dos setores de abastecimento público de água, de sa-
neamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos;

- A regulação da qualidade da água para consumo humano.

Quanto à primeira missão, a ERsAR visa assegurar a qualidade dos 
serviços prestados pelos sistemas de água de abastecimento público, de 
águas residuais urbanas e de resíduos urbanos, supervisionando a conce-
ção, a execução, a gestão e a exploração dos sistemas, bem como garantir 
o equilíbrio do setor e a sustentabilidade econômica desses sistemas. no 
âmbito da missão de regulador, tem que se relacionar com 498 entidades 
gestoras.

desagregando estas entidades agora sujeitas à regulação por ativi-
dade, existem 393 entidades a prestar serviço de abastecimento de água, 
285 entidades a prestar serviço de saneamento de águas residuais e 282 
entidades a prestar serviço de gestão de resíduos urbanos.

À ERsAR foi ainda atribuído o estatuto de autoridade competente 

sAR). Para além da nova designação, através da qual se pretendeu clarifi-
car que a sua intervenção é especificamente sobre os serviços de águas e 
resíduos e não genericamente sobre as águas enquanto recurso e sobre os 
resíduos, o novo regime jurídico introduziu um reforço da regulação do 
setor, traduzido no alargamento do âmbito de intervenção da ERsAR a 
todas as entidades gestoras destes serviços, e em maiores competências.

Assim, a ERsAR é atualmente a autoridade reguladora dos servi-
ços de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais 
urbanas e de gestão de resíduos urbanos e a autoridade competente para 
a qualidade da água para consumo humano. neste âmbito, a ERsAR visa 
defender os direitos dos consumidores, utentes dos sistemas multimu-
nicipais e municipais, por um lado, e assegurar a sustentabilidade eco-
nômica destes, por outro. Procedendo deste modo, pretende promover 
a regulação como instrumento moderno de intervenção do Estado nos 
setores de atividade econômica fundamentais, com vista ao seu bom fun-
cionamento e à defesa do interesse público.

A regulação tem como principal objetivo a proteção dos interesses 
dos utilizadores, através da promoção da qualidade de serviço prestado 
pelas entidades gestoras e da garantia de tarifários socialmente aceitáveis, 
materializada nos princípios de essencialidade, indispensabilidade, uni-
versalidade, equidade, fiabilidade e de custo-eficácia associada à qualida-
de de serviço.

deve, no entanto, fazê-lo tendo em conta a salvaguarda da viabi-
lidade econômica e dos legítimos interesses das entidades gestoras, in-
dependentemente do seu estatuto - público ou privado, municipal ou 
multimunicipal -, e considerando ainda a salvaguarda do setor econômi-
co através da consolidação do tecido empresarial e a contribuição para a 
implementação das políticas definidas pelo governo.

A atuação da ERsAR deve pautar-se pelos princípios de compe-
tência, isenção, imparcialidade e transparência e ter em conta, de forma 
integrada, as vertentes técnica, econômica, jurídica, ambiental, de saúde 
pública, social e ética, que devem caracterizar estes serviços.
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- Assegura a regulação econômica das entidades gestoras, promo-
vendo a regulação de preços para garantir tarifas eficientes e socialmente 
aceitáveis sem prejuízo da sustentabilidade econômica e financeira das 
entidades gestoras;

- Assegura a regulação da qualidade de serviço prestado aos utiliza-
dores pelas entidades gestoras, avaliando o seu desempenho e comparan-
do as entidades gestoras entre si, através da aplicação de um sistema de 
indicadores, de forma a promover a sua eficiência e melhoria, em geral, 
dos seus níveis de serviço. Este componente da regulação será um pouco 
mais desenvolvido no ponto 5;

- Assegura a regulação da qualidade da água para consumo humano, 
avaliando a qualidade da água fornecida aos consumidores, comparando 
as entidades gestoras entre si e acompanhando os descumprimentos em 
tempo real, promovendo assim a melhoria da qualidade da água;

- Realiza a análise de reclamações de utilizadores e promove a sua 
resolução entre utilizadores e entidades gestoras prestadoras do serviço.

A nível das atividades complementares, a ERsAR:
- Elabora e divulga regularmente informação rigorosa e acessível a 

todos os intervenientes do setor;
- Apoia tecnicamente as entidades gestoras, promovendo edição 

de publicações e a realização de ações de formação, frequentemente em 
parceria com centros de saber. nas publicações podemos destacar, entre 
várias outras, o Relatório Anual dos serviços de Águas e Resíduos em 
Portugal, abordando a caracterização geral do setor, a caracterização eco-
nômica e financeira do setor, a avaliação da qualidade do serviço prestado 
aos utilizadores e a avaliação da qualidade da água para consumo huma-
no;

- dá resposta a questões diversas colocadas por todos os interve-
nientes do setor.

todas estas valências do modelo de regulação devem ter uma arti-
culação perfeita entre si, permitindo construir um modelo coerente.

para a qualidade de água para consumo humano através de legislação que 
entrou em aplicação plena a 25 de dezembro de 2003. no que respeita à 
regulação da qualidade da água para consumo humano, tem que se rela-
cionar com um total de 422 entidades gestoras.

4 MODELO DE REGULAÇÃO

A ERsAR implementou um modelo de regulação adaptado à rea-
lidade portuguesa, definiu procedimentos de regulação, criou os neces-
sários instrumentos tecnológicos, como o Portal ERsAR, desenvolveu as 
capacidades próprias e sensibilizou as entidades reguladas para este en-
quadramento.

o modelo desenvolvido pela ERsAR passa pela regulação estrutu-
ral do setor, pela regulação comportamental das entidades gestoras presta-
doras dos serviços de águas e resíduos e por atividades complementares.

A nível da regulação estrutural do setor, a ERsAR:
- Monitoriza as estratégias nacionais para o setor, acompanhando a 

sua implementação e reportando periodicamente as evoluções e os con-
dicionamentos;

- Elabora propostas de nova legislação para o setor, por exemplo, a 
nível dos regimes jurídicos dos sistemas municipais e multimunicipais, 
da legislação técnica sobre os serviços de águas e resíduos e do regime 
jurídico da regulação.

A nível da regulação comportamental das entidades gestoras 
prestadoras dos serviços de águas e resíduos, a ERsAR:

- Assegura a monitorização legal e contratual das entidades gestoras 
ao longo do seu ciclo de vida, nomeadamente através da análise de pro-
cessos de concurso e contratualizações, de modificação dos contratos, de 
resolução dos contratos e de reconfigurações e fusões de sistemas, fazen-
do o acompanhamento da execução dos contratos e intervindo quando 
necessário na conciliação entre as partes;



114

Marco Regulatório

115

Revista da AGERGS

Para além de se proceder à avaliação individual de cada uma das en-
tidades gestoras, o processo de avaliação inclui também um mecanismo 
de comparação dos resultados entre entidades gestoras similares (bench-
marking), cujos resultados são objeto de exposição pública, constituin-
do uma pressão positiva no sentido da melhoria da qualidade do serviço 
prestando, na medida em que incentiva as entidades gestoras no sentido 
da eficiência, por naturalmente se quererem ver colocados em posição 
favorável, com vantagens claras para os utilizadores, materializando tam-
bém um direito fundamental de acesso à informação que assiste a todos 
os utilizadores.

É com este desiderato que os resultados deste processo de avalia-
ção da qualidade do serviço são publicados anualmente no volume 3 do 
Relatório Anual do setor de Águas e Resíduos em Portugal (RAsARP), o 
qual pode ser consultado no site do ERsAR (www.ersar.pt).

Este sistema de indicadores foi aplicado durante os últimos oito 
anos a todas as entidades gestoras de águas e resíduos urbanos concessio-
nárias, as quais evidenciaram um elevado espírito de colaboração e pro-
fissionalismo, fator essencial para o sucesso deste sistema de avaliação.

com o alargamento, em 2009, do âmbito de regulação da ERsAR 
a todo o universo de entidades gestoras de águas e resíduos a operar no 
país (386), procedeu-se à elaboração da 2ª geração do sistema de indica-
dores, o qual está a ser aplicado pela primeira vez em 2012, estando neste 
momento a avaliar-se a qualidade do serviço prestado aos utilizadores 
durante o ano anterior. 

Esta 2ª geração de indicadores teve como ponto de partida uma re-
visão do sistema de indicadores adotado na 1ª geração, uma análise crítica 
do estado atual dos conhecimentos, a experiência adquirida pela ERsAR 
desde 2004 e a correspondente adaptação ao novo universo de entidades 
reguladas muito mais vasto, diversificado e por isso mesmo complexo.

Foi, assim, necessário adaptar o guia de Avaliação, então existente, 
procurando-se reduzir o número de indicadores e melhorar a adequabi-
lidade destes para a avaliação do universo de entidades agora reguladas, 

5 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO SERVIÇO – APLICAÇÃO 
DE SISTEMAS DE INDICADORES 

o iRAR (atual ERsAR) considerou prioritário integrar, no seu 
modelo regulatório, um módulo específico para a “qualidade do serviço 
prestado”, tendo para o efeito definido um processo de avaliação da qua-
lidade de serviço prestado aos utilizadores pelas entidades gestoras.

o recurso a indicadores de desempenho foi desde logo considera-
do indispensável neste processo de avaliação da qualidade de serviço, por 
constituírem um instrumento de avaliação da eficiência e da eficácia das 
entidades gestoras que o prestam relativamente a aspetos específicos da 
atividade por si desenvolvida e do seu comportamento, permitindo uma 
uniformização do recolhimento de informação e a avaliação de desempe-
nho com base em definições claras e numa linguagem comum. 

o sistema de avaliação da qualidade de serviço prestado pelas en-
tidades gestoras, aplicado desde 2004, se assentou, assim, no uso destes 
indicadores de desempenho. 

A conceção deste sistema de indicadores teve, numa primeira fase, 
como base um conjunto de 20 indicadores, os quais procuraram traduzir 
a qualidade dos serviços prestados pelas entidades gestoras em termos da 
defesa dos interesses dos utilizadores, da sustentabilidade das entidades 
gestoras e da sustentabilidade ambiental, critérios considerados impres-
cindíveis para medir de forma global a qualidade do serviço prestado.

no seu conjunto, os indicadores de desempenho selecionados tra-
duzem, de modo sintético, os aspectos mais relevantes da qualidade de 
serviço de uma forma que se pretende verdadeira e equilibrada. A quanti-
ficação de cada indicador, ao contribuir para a quantificação da qualidade 
de serviço sob um dado ponto de vista, numa dada área e durante um 
dado período de tempo, facilita a avaliação do cumprimento dos objeti-
vos e a análise da sua evolução ao longo do tempo. Pretendendo-se, desta 
forma, simplificar uma análise que por natureza é complexa.
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serviço, de sustentabilidade infraestrutural do serviço e de produtividade 
física dos recursos humanos.

- indicadores que traduzem a sustentabilidade ambiental: com este 
grupo de indicadores pretende-se avaliar o nível de salvaguarda dos as-
pectos ambientais associados às atividades da entidade gestora; subdivide-
se este grupo em aspetos de eficiência na utilização de recursos ambien-
tais e na prevenção da poluição.

de salientar que este sistema prevê, para cada indicador, intervalos 
de valores de referência para a classificação da qualidade do serviço em 
“boa”, “mediana” ou “insatisfatória”, sendo que, nas situações em que a 
influência da tipologia da área geográfica de intervenção o justifique, são 
definidos intervalos de referência específicos para áreas predominante-
mente urbanas, mediamente urbanas e predominantemente rurais.

A ERsAR quantifica e avalia anualmente este conjunto de indi-
cadores, promovendo uma análise comparativa da qualidade de serviço 
prestada pelas entidades gestoras, procedendo depois à sua divulgação 
pública através do RAsARP, publicado em papel e disponibilizado no 
seu site da internet em formato digital, contribuindo, de forma inequívoca, 
para uma maior transparência e confiança no setor.

Pode dizer-se que, em termos gerais, a avaliação da qualidade des-
tes serviços em Portugal tem melhorado consideravelmente nos últimos 
anos, sendo o balanço da aplicação da 1ª geração de indicadores bastan-
te positivo, na medida que tem contribuído para a efetiva promoção da 
eficiência e eficácia das entidades gestoras, dotando o regulador de um 
conjunto de informação que permite avaliar e comparar cada uma delas, 
estando-se convictos de que o mesmo irá ocorrer com a aplicação desta 
2ª geração de indicadores, agora a todo o universo de entidades gestoras 
de águas e resíduos.

Este processo de avaliação tem-se revelado uma peça fundamen-
tal do modelo de regulação, em implementação pela ERsAR, nomea-
damente no que respeita à componente da regulação da qualidade do 
serviço prestado pelas entidades gestoras. 

mantendo-se ao mesmo tempo uma linha coerente com a 1ª geração de 
indicadores, quer em termos da estrutura dos indicadores, quer da con-
tinuidade de alguns indicadores que se revelaram estruturantes para a 
avaliação da qualidade do serviço. 

Para além da identificação e da especificação de todos os compo-
nentes do sistema de avaliação, e em particular do conjunto de indica-
dores de qualidade do serviço a utilizar em cada um dos três serviços, 
o guia de Avaliação inclui todos os procedimentos de avaliação, através 
da definição da informação a obter, do cálculo de indicadores, da sua in-
terpretação e análise comparativa, numa perspetiva de benchmarking, e da 
produção do relatório de síntese.

Acresce referir que a publicação das normas iso 24500, relativas à 
avaliação do desempenho dos serviços de águas, se revelou um importan-
te contributo para a melhoria e consolidação do sistema de avaliação. de 
salientar que embora o âmbito dessas normas esteja limitado aos serviços 
de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais, os princí-
pios gerais preconizados aplicam-se igualmente aos serviços de gestão de 
resíduos urbanos.

o atual sistema de indicadores é, assim, composto, para cada um 
dos serviços (abastecimento de água, saneamento de águas residuais ur-
banas e gestão de resíduos urbanos), por 16 indicadores, os quais se dis-
tribuem em três grupos de indicadores de qualidade do serviço:

- indicadores que traduzem a adequação da interface como uti-
lizador: com este grupo de indicadores pretende-se avaliar se o serviço 
prestado aos utilizadores no ano a que se refere a avaliação foi adequa-
do, nomeadamente ao nível da maior ou menor acessibilidade física e 
econômica que têm ao serviço e da qualidade com que o mesmo lhes é 
fornecido.

- indicadores que traduzem a sustentabilidade da gestão do servi-
ço: com este grupo de indicadores pretende-se avaliar se estão a ser to-
madas as medidas básicas para que a prestação do serviço seja sustentável; 
subdivide-se este grupo nos aspectos de sustentabilidade econômica do 
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aproveitando melhor as economias de escala, de gama e de processo, por 
forma a promover a sustentabilidade econômica e financeira das enti-
dades gestoras, reduzir os custos dos serviços, uniformizar as tarifas por 
região, assegurar contratos com pressupostos atualizados e corretos, cla-
rificar os papéis do Estado e dos Municípios e diminuir o nível de con-
flitualidade;

- Promover a racionalização dos serviços de titularidade municipal, 
nomeadamente a nível tarifário, por forma a promover a sustentabilidade 
econômica e financeira das entidades gestoras que prestam serviço ao uti-
lizador final (ditas em baixa), com reflexos na equidade entre utilizadores 
e na proteção ambiental;

- introduzir mecanismos de garantia de acessibilidade econômica 
dos utilizadores destes serviços, por forma a moderar o impacto social 
de correções tarifárias, introduzindo maior equidade entre utilizadores e 
protegendo situações sociais extremas;

- Reforçar a eficiência e a eficácia do setor por forma a garantir, 
através da regulação e de maior concorrência, a proteção dos interesses 
dos utilizadores, com a salvaguarda da viabilidade econômica e dos legíti-
mos interesses das entidades gestoras no curto, médio e longo prazo.

A implementação das medidas anteriormente referidas é, no atual 
contexto, a melhor forma de garantir os interesses dos utilizadores destes 
serviços, pois é assim possível continuar a desenvolver o setor de uma 
forma estruturalmente mais correta, coerente e mobilizadora da partici-
pação equilibrada de todos os agentes envolvidos, de onde resulte uma 
melhor qualidade de serviço para os utilizadores a um preço eficiente e 
justo.

É do interesse nacional que o País continue a fazer uma clara aposta 
estratégica no setor, concluindo definitivamente o ciclo infraestrutural 
dos serviços de abastecimento de água, de saneamento das águas residuais 
urbanas e de gestão dos resíduos urbanos, aspecto fundamental numa so-
ciedade desenvolvida, em que estes serviços essenciais são um dos pilares 
da cidadania nacional e europeia.

A sua importância resulta, como atrás expresso, não apenas de 
constituir um poderoso instrumento promotor de uma maior eficácia 
e eficiência na atividade das entidades gestoras, promovendo, assim, a 
melhoria da qualidade do serviço prestado, mas também de materializar 
um direito fundamental dos utilizadores destes serviços, que é o de terem 
acesso à informação fiável e de fácil interpretação acerca dos serviços de 
águas e resíduos que lhes é prestado.

6 BALANÇO E PERSPETIVAS PARA O FUTURO

A atual estratégia para o setor tem-se revelado genericamente bem-
sucedida, permitindo, nestas últimas duas décadas, avanços significati-
vos ao nível do atendimento das populações, graças à continuidade no 
financiamento e na execução das infraestruturas, da gradual melhoria na 
qualidade dos serviços, com mecanismos de avaliação regular e de ben-
chmarking, da criação, embora tímida, de alguns mecanismos para a har-
monização tarifária com recuperação tendencial dos custos compatível 
com a acessibilidade econômica, da melhoria da gestão operacional com 
aproveitamento de economias de escala e alguma melhoria nos níveis de 
eficiência, da clarificação dos papéis do setor empresarial estatal, muni-
cipal e privado e da existência de um número aceitável de concorrentes 
no setor municipal, do maior cumprimento dos normativos nacionais e 
comunitários, dos avanços na abordagem integrada na prevenção e no 
controle da poluição e da melhoria da produtividade e competitividade 
do setor através de soluções ecoeficientes.

Pese embora esses avanços, subsistem alguns problemas, nomea-
damente a nível da sustentabilidade econômica e financeira nas entidades 
gestoras estatais e municipais. 

Esta situação evidencia, na opinião da ERsAR, a necessidade de 
implementação de algumas medidas corretivas, nomeadamente:

- concluir a racionalização dos serviços de titularidade estatal, 
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