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RESUMO 

 

 

A presente dissertação tem por finalidade analisar o modelo jurídico da regulação 

descentralizada, identificando os conflitos jurídicos que surgem entre os entes envolvidos. 

Para que o objetivo seja alcançado o estudo abrange os setores de energia elétrica e gás 

natural, tendo em vista que no primeiro houve a delegação de algumas atividades da 

agência reguladora federal para os Estados membros e no segundo convivem campos de 

competência regulatória federal e estadual. 

A pesquisa será iniciada por meio de uma abordagem de aspectos relevantes sobre a 

regulação dos setores de infraestrutura e serviços conexos com o intuito de demonstrar as 

questões que envolvem a regulação descentralizada. Em seguida será apresentado um 

panorama geral do federalismo brasileiro. 

Após a apresentação dos pontos mencionados acima, será realizada uma análise 

específica de cada setor objeto do estudo, demonstrando as características específicas e as 

razões para a regulação ser realizada de forma descentralizada. Por fim, serão apontados os 

conflitos que surgem nesse modelo, com base na doutrina e na jurisprudência. 

  

Palavras-chave: regulação, federalismo, energia elétrica, gás natural 
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ABSTRACT 

 

 

This dissertation aims to analyze the legal model of the decentralized regulation, 

identifying legal conflicts that arise from the relationship of the entities related thereto. In 

order to achieve this dissertation’s purpose, the study will focus on not only the electricity, 

but in the natural gas industry as well. In the former, there was the delegation of some 

activities of the federal regulatory agency to the Member States, and in the latter both 

Federal and State regulatory competences can be found simultaneously. 

The research will firstly approach the relevant aspects of the regulation of 

infrastructure services in order to point out the main issues involving the decentralized 

regulation. Thereafter, an overview of the Brazilian federalism will be presented. 

After the presentation of the points mentioned above, it will be held a specific 

analysis regarding the above mentioned industries. Accordingly, some specific features 

will be presented, as well as the reasons why the regulation is carried out decentralized. 

Finally, it will be pointed out the conflicts that arise from this model, always taking into 

consideration the doctrine and jurisprudence related thereto. 

  

Keywords: regulation, federalism, electricity, natural gas. 
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INTRODUÇÃO 

  

A dissertação procura demonstrar os tipos de conflitos que surgem na gestão 

descentralizada da regulação por meio da análise de dois casos existentes. Em primeiro 

lugar, do setor energético, por meio do qual houve a delegação de algumas atividades da 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para os Estados-membros. Em segundo 

lugar, estuda-se o caso do gás natural, no qual convivem campos de competência 

regulatória federal e estadual. 

O objetivo é avaliar se nos modelos de convivência adotados surgem conflitos 

federativos, e, em caso positivo, de quais tipos. Com isso será possível discutir se a 

regulação descentralizada é favorável ao desenvolvimento do setor, bem como ao 

fortalecimento da governança nas agências. Não obstante a importância dos problemas que 

envolvem outras áreas, a tese será elaborada sob a perspectiva de Direito Econômico, 

examinando-se os diversos aspectos do modelo em termos regulatórios, com a finalidade 

de verificar quais são os obstáculos enfrentados para que essa cooperação proporcione, 

atualmente, efetiva continuidade do procedimento regulatório. 

Sobre o assunto, ressalta-se que, no Brasil, o setor elétrico apresenta uma série de 

particularidades, como a grande importância da produção hidrelétrica, associada às 

diferenças na qualidade dos sistemas desenvolvidos em cada região do país, os quais são 

compostos por quatro grandes segmentos (geração, transmissão, distribuição e 

comercialização).  

A vasta extensão do território nacional, complementada pela distância entre as 

hidrelétricas e os centros de consumo, demanda longas redes de transmissão e distribuição. 

Referidas redes, diferenciadas em razão da alta e da baixa tensão, exigem normas 

regulatórias próprias.  

No que se refere especificamente à distribuição, a extensa participação dos Estados-

membros no segmento ao longo da história, por meio de diversas empresas públicas, fez 

com que, após a reestruturação do setor (para introdução de um modelo de intervenção 

através da regulação), a Aneel delegasse diversas atividades para órgãos técnicos estaduais, 
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de acordo com uma previsão do artigo 20 da Lei nº 9427/961. A delegação apresenta como 

um dos requisitos a observância das normas federais e tem por objeto principal atividades 

de fiscalização, mediação e solução de reivindicações.  

Por outro lado, o setor de gás natural ocupa ainda pequeno espaço na matriz 

energética nacional, tendo recebido, ao longo dos anos, um tratamento associado ao 

petróleo. Apesar de tais fatos, sua importância crescente enfatiza a necessidade de 

aprimoramento das regras regulatórias, considerando-se todos os seus segmentos, como a 

exploração, produção, importação, exportação, processamento, transporte, distribuição e 

comercialização, entre outros.  

Destaca-se, nesse sentido, a exemplo do caso da energia elétrica, que o transporte 

também exige longas redes, as quais, muitas vezes, podem até cruzar países, em razão da 

distância das jazidas. No entanto, diferentemente daquele setor, a distinção entre as linhas 

de transporte e distribuição é mais tênue, uma vez que não há um critério preciso como a 

tensão. 

Além disso, em relação à atividade de distribuição, a Constituição Federal de 19882 

a previu, na sua redação original, como competência dos Estados membros, que 

desenvolveram diversas empresas públicas estaduais para explorar o segmento. Referida 

atribuição foi mantida com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 9/953, 

que possibilitou a privatização das empresas criadas. 

A disposição constitucional citada fez com que houvesse uma distribuição de 

competências regulatórias entre a União e os Estados-membros no setor de gás natural. 

Esses ficaram responsáveis pelas atividades de distribuição e comercialização, realizadas 

em âmbito local, e a primeira assumiu a competência regulatória sobre os demais 

segmentos. 

Dentro desse contexto, os setores de energia e gás natural foram selecionados, uma 

vez que apresentam como aspecto semelhante o segmento de distribuição, que em ambos 

os casos conta com a participação dos Estados membros. Ademais, outro motivo 

                                                           
1 BRASIL, Lei nº. 9427, de 26 de dezembro de 1996. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 
Poder Executivo, Brasília, DF, 27 dez. 1996. 
2 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da República Federativa do 
Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 5 out. 1988. 
3 BRASIL, Emenda Constitucional nº. 9, de 9 de novembro de 1995. Diário Oficial da República Federativa 
do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 10 nov. 1995. 
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determinante refere-se ao fato de que, nesses dois campos, o tratamento atribuído à 

convivência entre os entes federais e estaduais é diferenciado. 

Enquanto no setor de energia foram delegadas atividades específicas (como a de 

fiscalização e mediação de conflitos) para as entidades estaduais, no setor do gás natural há 

um duplo grau de regulação, com agências no âmbito federal e estadual que convivem por 

meio de uma delimitação de competências por vezes conflituosa.  

Nos dois modelos existentes é possível apontar uma série de vantagens e 

desvantagens prováveis. Entre as vantagens estariam, exemplificativamente, a redução da 

disparidade entre os entes federados, a disseminação da cultura da regulação por meio de 

maior proximidade com a sociedade, o fortalecimento do relacionamento da União com os 

Estados membros, a agilização dos processos de fiscalização e mediação, a adaptação das 

ações regulatórias às características locais, a formação de um ambiente de apoio ao 

processo regulatório e o fortalecimento do conselho de consumidores. 

Paradoxalmente, entre as possíveis desvantagens, pode ser mencionada a assimetria 

entre a autoridade que tem as informações sobre a qualidade do serviço e aquela que irá 

utilizá-la, as dificuldades de atuação das agências reguladoras federais, a vulnerabilidade 

dos órgãos reguladores estaduais, os problemas decorrentes dos conflitos de competência, 

a extensa produção normativa gerada pelas duas fontes. 

Não obstante os diferentes aspectos positivos e negativos capazes de serem 

abordados na análise dos modelos de regulação descentralizada propostos, a presente 

dissertação averiguará, especificamente, quais os tipos de conflitos federativos que surgem 

por meio da regulação do segmento de distribuição nos setores de energia elétrica e gás 

natural, uma vez que em razão de tal atividade estar no campo regulatório dos Estados 

membros, podem surgir divergências no relacionamento com a União. 

O objetivo é identificar os conflitos e compará-los de modo a demonstrar, em 

primeiro lugar, se a regulação descentralizada inviabiliza o procedimento regulatório por 

gerar diversos debates federativos, ou se, pelo contrário, apresenta apenas problemas 

pontuais que por meio de um aperfeiçoamento do modelo podem ser superados. 

Em segundo lugar, pretende-se analisar se é possível apontar em qual dos modelos 

surgem menos conflitos ou, ainda, em qual deles os debates existentes são menos 

prejudiciais à continuidade do procedimento regulatório. 
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A partir da análise desses dois modelos, serão verificados os resultados de cada 

forma de coordenação e, ressalvadas as peculiaridades de cada setor, apontados os desafios 

para o futuro em termos de desenvolvimento da infraestrutura brasileira.  

Sobre o tema proposto, é importante observar que a relação entre a União e os 

Estados membros na regulação de setores de infraestrutura é um assunto que carece de 

pesquisas no Brasil, não obstante a necessidade do desenvolvimento de uma adequada 

coordenação e cooperação entre os entes federados. 

Compreender, criticar e refletir sobre os conflitos decorrentes da convivência citada 

é fundamental para que os efeitos desejados pela regulação possam ser alcançados com 

uma expressiva participação social, acompanhada de medidas eficazes, permeadas por 

ampla confiança no procedimento regulatório. Caso o relacionamento seja falho, é possível 

que ocorra um verdadeiro desestímulo ao crescimento do setor e aos investimentos 

privados realizados, além dos efeitos negativos que podem ser gerados para os 

consumidores e para a universalização dos serviços. 

Dentro desse contexto, destaca-se que a regulação no país, principalmente de 

setores como o de energia e gás natural, considerados essenciais para o funcionamento de 

toda estrutura pública e privada nacional, demanda um constante aperfeiçoamento que 

fortaleça a qualidade, a transparência e a eficiência das normas regulatórias.  

Nesse sentido, ressalta-se que “aprimorar o sistema jurídico do país como um todo, 

e seus diversos instrumentos, é a chave para assegurar um crescimento econômico 

sustentável e fornecer uma estrutura transparente para os cidadãos”4. 

Com isso, o estudo do desenvolvimento da ação regulatória na federação é um dos 

caminhos para que, por meio de uma visão geral do problema, se pense em soluções para a 

atuação estatal no Brasil, considerando-se as particularidades dos diversos entes federados. 

Assim, a presente dissertação pretende analisar a regulação realizada, tendo em vista os 

problemas que envolvem a União e os Estados membros, com a finalidade de avaliar os 

desafios que precisam ser enfrentados no futuro nos setores de energia e gás natural. 

                                                           
4 ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. Relatório sobre a 
reforma regulatória: Brasil fortalecendo a governança para o crescimento. OCDE, 2008. Disponível em: 
<http://www.seae.fazenda.gov.br/destaque/bb-ocde-relatorio-sobre-a-reforma-regulatoria>. Acesso em: 
6.5.2012, p. 8. 
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Para que se alcance o objetivo mencionado, o primeiro capítulo abordará os 

institutos sem os quais a análise da regulação dos setores de energia e gás natural não seria 

devidamente fundamentada. Assim, primeiramente, serão abordados aspectos da reforma 

da administração pública brasileira que levaram à formação do Estado denominado 

regulador. Em seguida, serão expostos aspectos das funções e formas de atuação da 

regulação apontadas pela doutrina, que expõe a complexidade do tema, bem como a 

possibilidade de a regulação ser realizada de forma descentralizada pelos entes federados. 

Posteriormente, será apontada a relação entre a regulação e o desenvolvimento dos 

setores de infraestrutura, destacando-se as questões tipicamente enfrentadas. Por fim, será 

realizada uma breve abordagem das características das agências reguladoras brasileiras, 

destacando-se a sua criação no âmbito da União e dos Estados membros. 

Apresentados esses pressupostos, o segundo capítulo analisará os aspectos gerais do 

federalismo, as características destacadas pela doutrina em relação ao modelo cooperativo, 

bem como o seu desenvolvimento histórico no Brasil. 

O terceiro capítulo, por sua vez, trará a análise específica da regulação do setor de 

energia, por meio de uma apresentação inicial das peculiaridades que o envolvem, seguida 

da exposição do histórico e das razões que geraram a delegação de competências da Aneel 

para os Estados membros. Por fim, serão examinados os conflitos apontados pela doutrina 

e extraídos da jurisprudência respectivos a esse relacionamento. 

No mesmo sentido, o quarto capítulo apresentará as peculiaridades do setor de gás 

natural, com a finalidade de atender aos questionamentos existentes, acompanhadas das 

razões para a distribuição de competências regulatórias entre agências federais e estaduais. 

Finalmente, por meio da análise da doutrina e jurisprudência, serão apontados os conflitos 

desse modelo em termos de regulação descentralizada. 

Ressalvadas as características específicas, após toda essa exposição, o objetivo será 

demonstrar se, considerando-se os conflitos existentes, a participação dos Estados 

membros deve ser mantida, e, em caso positivo, se algum dos modelos de regulação 

descentralizada apresenta-se como o mais adequado. 
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Metodologia  

 

O método refere-se ao caminho de uma pesquisa, apresentando, portanto, uma 

função instrumental que corresponde “ao grande empreendimento de construção do saber 

científico”5. Dentro desse contexto, para o desenvolvimento do presente trabalho, com o 

intuito de serem alcançados os objetivos apresentados, serão utilizadas algumas espécies de 

métodos técnico-científicos abaixo mencionadas. 

O método histórico servirá para a pesquisa do processo de reforma do Estado 

brasileiro na década de 1990, para estudo dos aspectos gerais de desenvolvimento do 

federalismo no Brasil, bem como para que sejam analisadas as razões para a distribuição 

de competências regulatórias entre a União e os Estados membros nos setores de energia e 

gás natural. 

  O método dialético também será utilizado, haja vista que em muitos tópicos serão 

apresentadas posições doutrinárias antagônicas. 

 Além disso, enfatizar-se-á o método comparativo. Referido método será utilizado 

para comparação dos conflitos jurídicos decorrentes da relação entre a União e os Estados 

membros na regulação brasileira dos setores de energia e gás natural, respectivamente. 

 Nesse sentido, é importante observar que o método comparativo tem grande 

importância não apenas para identificar normas e instituições de diferentes sistemas, como 

também “nas investigações comparativas dentro de um mesmo sistema jurídico”6. Com 

isso, esse método será utilizado no presente trabalho para avaliar as diferenças dos 

conflitos nos dois modelos apresentados de relacionamento das unidades federadas em 

termos regulatórios no Brasil. 

A coleta de jurisprudência será igualmente empregada, uma vez que serão 

levantados acórdãos que apontem para eventuais problemas dos dois modelos. Serão 

pesquisados acórdãos que tratem especificamente da relação entre Estados membros e a 

União no setor de energia e gás natural proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal 

e do Superior Tribunal de Justiça. As pesquisas foram realizadas com o uso das palavras 

“energia e regulação”, “energia e agência”, “gás natural e regulação”, “gás natural e 
                                                           
5 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Metodologia da pesquisa jurídica. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 7. 
6 GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re)pensando a pesquisa jurídica: 
teoria e prática. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 29. 
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agência”. Além disso, serão apresentados acórdãos proferidos pelo Conselho 

Administrativo de Defesa da Concorrência (Cade) que apresentem um conflito federativo 

no âmbito da pesquisa. 

Ademais, o método indutivo será utilizado, haja vista que, partindo dos 

entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, verificar-se-á se algum dos modelos de 

regulação descentralizada apresenta-se como o mais adequado. 
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CONCLUSÃO 

 

A presente dissertação apresentou como proposta a análise do modelo jurídico de 

regulação descentralizada por meio do estudo dos casos dos setores de energia elétrica e 

gás natural no Brasil. Nessa perspectiva, o objetivo referia-se à identificação dos conflitos 

decorrentes da relação entre a atuação regulatória da União e dos Estados membros, que 

possibilitasse uma comparação de modo a demonstrar, em primeiro lugar, se a regulação 

descentralizada inviabiliza o procedimento regulatório por gerar diversos debates 

federativos, ou se, pelo contrário, apresenta apenas problemas pontuais que, por meio de 

um aperfeiçoamento do modelo, podem ser superados. 

Em segundo lugar, pretendia-se avaliar se é possível apontar em qual dos modelos 

surgem menos conflitos ou, ainda, em qual deles os debates existentes são menos 

prejudiciais à continuidade do procedimento regulatório. 

Com isso, para que fosse atingida a finalidade citada, o primeiro capítulo 

apresentou o processo de privatização de diversas empresas públicas brasileiras até 1995, 

período no qual foram realizadas alterações institucionais e de finalidades no 

procedimento, adotando-se a concepção de um Estado regulador, que se afastava da ideia 

anterior de produtor. Dessa forma, foi demonstrado que as mudanças buscavam recuperar a 

capacidade de intervenção estatal, com uma atuação complementar à do mercado. 

Pontuou-se que a reforma decorreu, principalmente, da crise financeira que atingiu 

o país nos anos 1980 (em especial os problemas com os elevados gastos das empresas 

públicas), bem como em razão de demandas relativas à globalização econômica. Visava-se, 

entre outras coisas, a maior eficiência do setor privado na prestação de serviços públicos e 

à redução da dívida pública. Assim, alterações constitucionais terminaram com o 

monopólio público em diversas áreas como a da distribuição de gás por dutos. 

Nesse sentido, destacou-se que o processo de privatização ocorreu conjuntamente 

com a construção de um modelo regulatório, envolvendo diversos entes federados. Tal fato 

fez com que, muitas vezes, as empresas fossem vendidas sem que ainda houvesse um 

quadro regulatório consolidado. Além disso, a necessidade de redução dos déficits públicos 

fazia com que os governos buscassem a adoção de modelos com vistas apenas à 

maximização dos resultados, sem objetivar outros interesses públicos. 
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Outro problema enfatizado refere-se ao fato de que não houve um planejamento 

centralizado com uma visão geral do modelo regulador para a criação das diversas 

agências reguladoras, o que gerou algumas fragilidades. Ademais, permaneceu a grande 

heterogeneidade entre os entes federados, considerando a forte vinculação de alguns ao 

modelo burocrático tradicional. 

Dessa feita, foi apontada a necessidade de um projeto de longo prazo para a gestão 

pública brasileira, que aborde amplamente os problemas constatados, com ênfase aos 

programas de caráter intergovernamental e viés participativo, que se afaste de uma visão 

centralizadora. 

Exposto o quadro relativo ao histórico brasileiro, foi aprofundado o conceito de 

regulação com vistas a identificar as suas diferentes formas de atuação. Dentro desse 

contexto, destacou-se a importância das teorias norte-americanas. Após analisar as 

correntes que defendem a necessidade da correção das falhas de mercados (teoria 

normativa da regulação), bem como autores que afirmam o fato de que a regulação sempre 

seria fortemente demandada e influenciada pelas empresas privadas (teoria econômica da 

regulação), foram apresentados estudos mais contemporâneos que analisam de forma mais 

dinâmica a interação existente entre as regras, as instituições e os atores da regulação. 

A análise dos estudos contemporâneos demonstrou que o foco inicial de simples 

correção das falhas de mercado foi deslocado para questões institucionais e políticas, com 

destaque para a credibilidade necessária que envolve a ideia de governança regulatória. 

Além disso, passou-se a estudar com ênfase como os interesses são agregados no momento 

da regulação e como as instituições precisam ser desenhadas para serem mais eficientes.  

Destacou-se, no entanto, que a análise citada não é fácil no campo regulatório, uma 

vez que, além de as normas reguladoras apresentarem uma série de funções diferentes, a 

regulação pode ser realizada de forma genérica, setorial, centralizada ou em diversos níveis 

de governo. Quando realizada em diversos níveis de governo, por exemplo, pode atender a 

interesses locais ao invés de se preocupar apenas com o sistema geral. Ademais, quando 

realizada de forma setorial, pode, inclusive, ser dividida em segmentos, atribuindo-se uma 

etapa da cadeia para cada agente regulador, devendo ser considerado em cada caso o 

melhor modelo a ser empregado. 

Nesse cenário, devem ser atendidas também as especificidades decorrentes da 

regulação dos setores de infraestrutura e serviços conexos, o que inclui os mercados de 
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energia elétrica e gás natural, os quais envolvem monopólios públicos que geram utilidades 

públicas e necessitam de determinados suportes para serem prestados. 

Em face desse quadro, devem ser pensadas as agências reguladoras brasileiras, que 

foram criadas como autarquias de regime especial, com a finalidade de atribuir maior 

independência aos seus dirigentes, sendo instituídas no âmbito federal, estadual, de forma 

setorial ou multissetorial (com competência para regular diferentes tipos de atividades). 

Ressaltou-se, nesse ponto, que as agências multissetoriais, embora recebam 

algumas críticas devido à ausência de especialização, foram a solução encontrada por 

muitos Estados membros, tendo em vista a escassez de recursos. Ademais, alguns 

problemas são apontados pela doutrina em relação a todas agências brasileiras, como a 

vulnerabilidade a eventuais choques endógenos e exógenos, ausência de competências 

plenamente definidas, déficits na capacidade de enforcement e na autonomia, sendo esse 

último aspecto ainda mais questionado no âmbito estadual, o que gera a necessidade de 

uma discussão sobre o atual desenho institucional. 

Expostas todas as considerações relevantes relativas à regulação, apresentou-se os 

aspectos gerais do federalismo brasileiro, que possibilita a atuação da atividade reguladora 

de forma descentralizada. Apontou-se, nesse sentido, que o federalismo refere-se a uma 

abordagem da dinâmica da própria sociedade, que engloba os princípios que são seguidos 

para manter a diversidade na unidade, requerendo ao mesmo tempo centralização e 

descentralização. 

Entre os aspectos abordados, verificou-se que um dos grandes desafios é encontrar 

um equilíbrio entre as relações horizontais dos governos autônomos e os incentivos 

verticais do governo central, sendo apontada como solução a utilização de mecanismos de 

coordenação. Tal coordenação é acentuada pelo modelo de federalismo cooperativo, por 

meio do qual a atribuição de competências verticais possibilita uma articulação entre os 

entes sem uma divisão nítida das áreas de atuação. Nesse ponto, o desafio é buscar a 

coordenação para que sejam atingidos resultados uniformes sem esvaziar a competência 

dos entes. 

Dentro desse contexto, observou-se que a Constituição Federal de 1988 reforçou o 

federalismo, bem como a ideia de descentralização, com a finalidade de considerar as 

realidades e potencialidades existentes. Ademais a Carta Magna exigiu grande cooperação 

ao atribuir diversas competências a mais de um ente. Referida divisão de competências é o 
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fundamento de grande parte das ações ajuizadas no Supremo Tribunal Federal, tendo em 

vista que gera diversas discussões.  

Além das dificuldades decorrentes da nebulosa divisão de competências, verificam-

se também problemas na articulação para execução conjunta de políticas públicas, sendo 

necessário o aperfeiçoamento dos mecanismos de cooperação como os consórcios e 

convênios. 

Apresentados os problemas que demandam o desenvolvimento da cooperação e 

articulação do federalismo brasileiro com o objetivo de atender às realidades e 

potencialidades de cada localidade, pautada por objetivos uniformes, com ações que não 

esvaziem as competências dos entes, passou-se a análise de cada setor em específico. 

No que se refere à energia elétrica, foi exposto que o setor apresenta quatro 

segmentos, sendo eles: geração, transmissão, distribuição e comercialização. Destacou-se 

que na reforma do setor elétrico, durante a fase de privatizações, enfatizou-se a 

desagregação vertical dos segmentos citados por meio da introdução da competição na 

geração e comercialização, seguida do reforço da regulação na transmissão e distribuição 

(que utilizam estrutura de rede). Ademais, tendo em vista as peculiaridades do setor que 

fazem com que em determinadas áreas como a geração seja mais difícil captar 

investimentos privados, foi introduzida uma estrutura privatizada acompanhada da 

manutenção de algumas empresas públicas e sociedades de economia mista remanescentes. 

Nesse sentido, ressaltou-se que uma das dificuldades de reestruturação do setor 

consistia no fato de que a União não era titular da totalidade da geração de energia elétrica 

do país, e a maior parte da distribuição era realizada por empresas dos Estados membros. 

Assim, embora a Aneel, enquanto agência reguladora federal, passa a ser responsável pela 

regulação do setor, grande parte das empresas públicas eram estaduais, o que fez com que 

os Estados membros ocupassem um papel de destaque nas discussões da época. 

Tal fato fez com que a Lei nº. 9427/96, que criou a Aneel, estabelecesse no seu art. 

20 a possibilidade de serem delegadas aos Estados membros, que apresentassem órgãos 

técnicos capazes, as atividades complementares de regulação, controle e fiscalização do 

setor de energia, desde que não fossem dos segmentos de geração e transmissão. Nesse 

quadro, restou fixado que qualquer norma complementar expedida pela entidade federativa 

deveria ser harmônica às normas da Aneel. 
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Com a faculdade de delegação de atividades complementares concedida, a Aneel 

implantou de fato a descentralização, com diversos objetivos, entre eles, atingir eficiência e 

maior proximidade com os consumidores e problemas locais. Não obstante os diversos 

pontos positivos que podem ser extraídos da medida adotada, foram identificados alguns 

conflitos jurídicos. 

Entre os motivos dos conflitos identificados está a precariedade do instrumento do 

convênio que é celebrado pela Aneel para delegar atividades regulatórias para as agências 

estaduais, sendo o problema enfatizado pelo fato de que muitas empresas estatais estaduais 

prestam serviços no setor. Com isso, há espaço para uma série de conflitos de interesse, 

inclusive em termos regulatórios, uma vez que a atividade é realizada em dois níveis e no 

meio de interesses em jogo. Assim, se a regulação não é realizada de forma transparente e 

independente, pode ocorrer uma instabilidade no procedimento regulatório, marcado pela 

insegurança em razão da divergência de interesses federativos. 

Dessa forma, foram identificados conflitos judiciais nos quais Estados membros 

passaram a legislar sobre as tarifas sob o argumento de que o serviço era prestado por 

empresas estaduais. Foi ainda apresentado conflito no qual o Estado-membro legislava sob 

o fundamento de se tratar de matéria de direito de consumidor, o que demonstra além de 

interesses conflitantes a incerteza a respeito da divisão de competências. 

Ademais, foram apontados problemas decorrentes do fato de a Aneel tratar 

uniformemente os diferentes Estados brasileiros. Aponta-se que a imposição dos mesmos 

procedimentos e regras restringe o desenvolvimento da qualidade de agências com 

potencial para um atendimento mais adequado. Tal fato foi verificado, por exemplo, com a 

morosidade gerada pela centralização das decisões e uniformização de regras em dois 

institutos eficientes que haviam sido desenvolvidos pela agência reguladora paulista (o 

Termo de Ajustamento de Conduta e o Procedimento de Indenização de Danos). 

Dessa forma, foi apontada a importância da ampliação da participação das agências 

reguladoras estaduais na formulação das regras regulatórias com vistas a atender as 

peculiaridades locais dos serviços de distribuição. 

No que se refere ao setor de gás natural, verificou-se, incialmente, que sempre foi 

tratado de forma associada à regulação do petróleo, sendo a sua importância enfatizada nas 

últimas décadas do século 20, tendo em vista diversos fatores como os menores impactos 

gerados ao meio ambiente. Além disso, enfatizou-se a dificuldade em diferenciar o 
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transporte, a distribuição e comercialização do insumo, pois não há um critério preciso 

como a tensão da rede do setor elétrico. 

Outro ponto destacado refere-se ao fato de que, dependendo do grau de 

desenvolvimento, a regulação pode ser adotada para reforçar a concorrência ou incentivar 

o crescimento, ressaltando-se ainda que se o recurso não é muito utilizado, o incentivo ao 

uso do gás natural deve acontecer no mesmo ritmo dos investimentos na infraestrutura (que 

demandam gastos elevados), para que não ocorram problemas com a disponibilidade. 

Tendo em vista as especificidades do setor, com a abertura para a possibilidade de 

exploração por meio de empresas privadas, a reestruturação foi marcada por um controle 

restrito dos novos agentes do mercado, com grande liberdade de negociação, assegurando-

se o livre acesso às redes. Posteriormente, com a publicação da Lei nº. 11.909/09, foi 

estabelecida a necessidade de desenvolvimento do setor de acordo com certo grau de 

planejamento estatal. 

A necessidade de planejamento fundamentava-se, principalmente, nas 

características do setor no país, que apresentava uma produção pequena em relação ao 

cenário internacional e a rede, que não era extensa, demonstrava uma estrutura mais 

completa apenas em Estados como Rio de Janeiro e São Paulo. Assim, ao mesmo tempo 

em que a atividade não havia sido totalmente assumida pela iniciativa privada, verificava-

se que o desenvolvimento ocorreu apenas nas regiões com maior disponibilidade de 

insumo. 

Apontou-se, nesse sentido, que na década de 1980, por exemplo, existiam apenas 

três empresas estaduais responsáveis pela distribuição do gás natural (em São Paulo, no 

Rio de Janeiro e em Minas Gerais). Com a Constituição Federal de 1988, foi fixada como 

competência dos Estados membros a exploração dos serviços locais de gás canalizado, o 

que fez com que outros entes criassem empresas, de forma não muito acentuada. Tal 

desenvolvimento, de forma tímida, foi mantido com a Emenda Constitucional nº. 09/95, 

que possibilitou a concessão dos serviços de distribuição a empresas privadas. 

Assim, além das diferenças regionais, o setor é marcado pela divisão constitucional 

da competência para explorar e regular a distribuição (que compete aos Estados membros) 

em relação aos demais segmentos (atribuídos à União). Nesse cenário, a ANP celebra 

convênios com as agências reguladoras estaduais apenas com finalidades técnico-
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científicas e não para delegar atribuições, uma vez que cada uma mantém a sua área de 

competência. 

A divisão de competências e a concentração em poucos Estados das redes de 

distribuição, que não são extremamente desenvolvidas, com a restrita abertura à livre 

concorrência (que manteve o monopólio de determinadas empresas), fez com que o Cade 

analisasse alguns casos. No entanto, em todos eles evidenciou-se um conflito federativo, 

uma vez que se discutia se a autarquia federal poderia analisar matéria de competência 

regulatória estadual e ainda, eventualmente, alterar ou atuar de forma complementar a 

decisão das agências reguladoras dos Estados. 

Além dos conflitos em matéria de defesa da concorrência, foram apontadas diversas 

divergências na doutrina e na jurisprudência sobre a exata extensão da competência 

estadual. As discussões envolvem diversas dúvidas sobre as competências estaduais, como 

o estado do gás, se atinge apenas a distribuição para usuários finais, se abrange atividades 

adjacentes, se há competência regulatória complementar da ANP. A discussão, por 

exemplo, se a regulação estadual abrange apenas usuários finais, ou englobaria também os 

usuários que utilizam o gás no processo produtivo, encontra-se no STF, por meio da 

Reclamação nº. 42107. 

Não obstante referidos debates, verificou-se que a distribuição constitucional de 

competências eliminou conflitos existentes, por exemplo, no setor elétrico, nos casos em 

que os Estados membros estabelecem normas para solucionar problemas frequentemente 

verificados no âmbito local, como no caso da lei paulista que previu a impossibilidade de 

corte de energia e gás natural por falta de pagamento sem prévia comunicação ao usuário. 

No caso, foi impugnada e julgada inconstitucional apenas a parte que tratava de energia 

elétrica. 

Assim, verifica-se que o sistema de regulação descentralizada fixado para o gás 

natural possibilita o amplo exercício de legislação local no segmento de distribuição, para 

atender às diferenças dos mercados regionais brasileiros, que, como foi demonstrado, é 

assimético e, portanto, demanda um tipo de regulação em cada Estado. No entanto, para a 

plena continuidade e segurança jurídica do procedimento regulatório seria necessária uma 

clara definição da divisão constitucional de competências, por meio de uma regulação 

                                                           
7
 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Reclamação nº 4210, Relatora Ministra Cármen Lúcia. Julgado em 

11.10.2006. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 14.11.2006. 
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integrada, que previna conflitos, os quais sempre podem ocorrer em razão, principalmente, 

do desenvolvimento de novas tecnologias. 

Tendo em vista tudo o que foi exposto, verifica-se que os tipos de conflitos são 

diferentes nos dois modelos analisados. O setor de energia elétrica é marcado por 

problemas relativos à precariedade do instrumento de convênio, conflitos de interesse entre 

Estados membros e União, déficit de eficiência por morosidade em decisões centralizadas 

e ausência de atendimento a especificidades locais. No setor ligado ao gás natural, a 

questão não envolve tanto problemas relativos à eficiência da norma e do procedimento 

regulatório, mas a questão de divisão de competências.  

Com isso, a atribuição de mais autonomia e transparência, para atender às 

especificidades locais, com uma definição clara das competências, por meio de um 

procedimento regulatório que interaja de forma a evitar eventuais conflitos, apresenta-se 

como o melhor caminho, sendo um desafio que precisa ser enfrentado e superado pelo 

modelo regulatório brasileiro.  

A adoção de tais medidas, por meio de um projeto de longo prazo, que considere os 

problemas da coordenação federativa nos setores de energia e gás natural, apresenta-se 

como necessária considerando-se que a instabilidade gerada pelos conflitos apontados pode 

prejudicar não apenas o desenvolvimento dos setores abordados (em razão dos óbices e 

morosidades decorrentes das discussões geradas) como também a credibilidade regulatória, 

tanto do ponto de vista dos investidores privados como do ponto de vista dos 

consumidores. 

Referida credibilidade está associada à governança regulatória referindo-se à 

capacidade de as autoridades reguladoras assegurarem que não haverá mudanças nas regras 

existentes, como apontado no item 1.2. da presente dissertação. Nesse sentido, a 

governança regulatória demanda mecanismos que controlem mudanças oportunistas ou 

eventuais ações discricionárias, bem como os conflitos decorrentes da instabilidade gerada.  

No entanto, é preciso ter muita cautela ao desenvolver referidos mecanismos, pois 

ao conferirem segurança e durabilidade às políticas e instituições, podem prejudicar a 

flexibilidade para lidar com novas situações, como as decorrentes do desenvolvimento 

tecnológico. Dessa feita, verifica-se que o equilíbrio não é uma fórmula fácil de ser 

encontrada. 
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Não obstante a questão apresente-se como um grande desafio, precisa ser 

enfrentada para que seja ampliado o desenvolvimento com qualidade do setor. Nesse 

sentido, é preciso fazer com que as competências, por exemplo, sejam mais bem definidas, 

de modo a proporcionar uma adequada cooperação intersetorial, que não sofra com um 

quadro regulatório inconcluso.  

Além disso, deve-se fortalecer referida cooperação intersetorial de modo a reforçar 

e ampliar a atuação no campo da defesa dos consumidores, que demanda uma ação efetiva, 

sem instabilidades geradas por conflitos federativos.  

Sobre o assunto, ressalta-se que a defesa do consumidor, enquanto princípio 

conformador da ordem econômica, nos termos do artigo 170, inciso V, da Constituição 

Federal, demanda uma regulação que atenda, entre outros objetivos, a proteção à saúde, à 

segurança e aos interesses econômicos dos consumidores, que propicie o acesso a 

informações adequadas, disponibilize assistência técnica e educação, bem como 

proporcione liberdade para organizar associações e organizações que possam participar do 

procedimento regulatório8.  

Nesse sentido, como observado no decorrer da presente dissertação, a 

descentralização é positiva aos consumidores uma vez que faz com que os órgãos 

reguladores, enquanto mais próximos a eles, atendam as suas demandas específicas de 

forma a seguir as diretrizes acima apontadas. Nesse sentido, estudos demonstram, por 

exemplo, que, em relação à Aneel, a “ação do regulador estadual realmente contribui 

para uma melhor avaliação global do consumidor quanto à qualidade dos serviços 

prestados pela concessionária”9. Assim, aponta-se que os objetivos “em termos do 

fortalecimento da qualidade da regulação, da consolidação da sua legitimidade e do 

equilíbrio da relação entre consumidores individuais e prestadores de serviço, estejam 

sendo alcançados com a ação das agências estaduais”10. 

                                                           
8 As diretrizes para política de defesa dos consumidores apresentada foi fixada pela Resolução ONU 39/28, 
de 09 de abril de 1985. PFEIFFER, Roberto Augusto Castellanos. Defesa da concorrência e bem-estar do 
consumidor. Tese (Doutorado). São Paulo, 2010. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, p. 59. 
9 TRIANDÓPOLIS, Alexandre Jorge Oliveira. O impacto da descentralização das atividades da ANEEL 
sobre a qualidade da energia elétrica residencial no Brasil. Dissertação (Mestrado). Fortaleza, 2009. 
Universidade Federal do Ceará, p. 137. 
10

 TRIANDÓPOLIS, Alexandre Jorge Oliveira. O impacto da descentralização das atividades da ANEEL 
sobre a qualidade da energia elétrica residencial no Brasil. Dissertação (Mestrado). Fortaleza, 2009. 
Universidade Federal do Ceará, p. 137. 
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Considerando-se, portanto, que a descentralização é benéfica aos consumidores, a 

relação entre as diferentes esferas precisa ser aprimorada de forma a minimizar eventuais 

conflitos, com o intuito de realizar da melhor maneira possível a prestação dos serviços, 

atendendo de maneira adequada todos os aspectos a ela relacionados do ponto de vista do 

tomador do serviço, evitando eventuais prejuízos decorrentes de certa instabilidade. 

Ademais, é necessário atribuir maior transparência às agências reguladoras 

estaduais, de forma a assegurar um processo de regulação independente, que atenda as 

especificidades locais, considerando todos os valores envolvidos. 

Nesse sentido, ressalta-se que a regulação deve apresentar como característica 

básica a ideia de mediação de interesses e não de imposição de decisões autoritárias. É 

relevante que a autoridade reguladora dialogue com todos os que estiverem envolvidos 

com a atividade regulatória, “buscando não apenas legitimar a sua atividade, como tornar 

a regulação mais qualificada, porquanto mais aderente às necessidades da sociedade” 11. 

Destacam-se, com isso, ideias como a de negociação e transparência, bem como o 

ideal da moderna regulação de articular os interesses públicos junto a particulares, uma vez 

que a atuação de entes privados passa a ser considerada essencial em determinados setores. 

Todas essas análises, em que não esgotam as hipóteses regulatórias, são 

extremamente relevantes, considerando-se que o progresso dos setores de infraestrutura 

citados, embora não sejam os únicos fatores necessários para o desenvolvimento12, são 

considerados como um ponto essencial para tal processo.  

Nesse sentido, Gilberto Bercovici, ao entender o desenvolvimento como uma 

mudança qualitativa e não apenas quantitativa, sustenta que a “Constituição de 1988 

demonstrou clara preocupação com a promoção do desenvolvimento equilibrado, 

buscando a diminuição das disparidades regionais”13. 

                                                           
11 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Finalidades e fundamentos da moderna regulação econômica.  
Fórum Administrativo - Direito Público - FA, Belo Horizonte, ano 9, nº. 100, jun. 2009. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=57932>. Acesso em: 28.03.2012. 
12 ROZAS, Patricio; SÁNCHEZ, Ricardo. Desarrollo de infraestructura y crescimento económico: revisión 
conceptual. Santiago de Chile, CEPAL, 2004. Serie recursos naturales e infraestrutura, nº. 75. Disponível 
em: <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/19838/lcl2182.pdf>. Acesso em: 08.04.2012, p. 63. 
13 BERCOVICI, Gilberto. Constituição e superação das desigualdades regionais. In: GRAU, Eros Roberto; 
GUERRA FILHO, Willis Santiago (orgs.). Direito Constitucional: estudos em homenagem a Paulo 
Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 97 e 103. 
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Sobre o assunto, Fábio Nusdeo14 analisa o desenvolvimento como um verdadeiro 

processo sustentável, que em cada uma das suas fases deve criar condições para se manter 

nas próximas etapas, tendo em vista todos os custos sociais envolvidos. Destaca-se, no 

entanto, que referido processo, para ser considerado como desenvolvimento e não 

crescimento, deve gerar a alteração profunda nas estruturas do país e não apenas o aumento 

da disponibilidade de bens e serviços. 

Com isso, ressalta-se que o desenvolvimento demanda uma política consistente, por 

meio de diversas medidas que se estendam ao longo do tempo, com a presença de 

instituições estáveis. Dentro desse contexto, a regulação deve seguir essa consistência, 

perseguindo o desenvolvimento por meio de decisões que mantenham o equilíbrio entre os 

diversos objetivos e princípios em conflito. 

Da mesma forma, Calixto Salomão Filho15 destaca a importância das instituições e 

valores para o desenvolvimento, que devem ser avaliadas em cada sociedade, por meio de 

um processo de autoconhecimento que verifique quais são os mais adequados, por meio de 

ampla inclusão social. Apresenta-se a ideia, portanto, da necessidade de uma democracia 

econômica. 

Nessa perspectiva, a regulação econômica deve buscar os valores próprios do seu 

país para que se alcance o desenvolvimento. No caso dos países subdesenvolvidos, essa 

atividade regulatória precisa realizar uma “propulsão apta a resolver ou minimizar os 

problemas estruturais dessas economias e, ao mesmo tempo, capaz de difundir o 

conhecimento econômico”16. 

Assim, são apontados três princípios fundamentais que precisam ser seguidos. O 

primeiro é o redistributivo, para que a demanda seja expandida. O segundo refere-se à 

difusão dos conhecimentos econômicos por toda a população, por meio da diluição dos 

centros de poder. Por fim, o último princípio está ligado ao necessário estímulo à 

cooperação.  

Sobre a importância da construção de estruturas cooperativas ressalta-se que 

quando as regras são elaboradas conjuntamente, menor é o índice de descumprimento. 

                                                           
14

 NUSDEO, Fábio. Desenvolvimento econômico – Um retrospecto e algumas perspectivas. In: SALOMÃO 
FILHO, Calixto (org.). Regulação e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 17/24. 
15

 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e desenvolvimento. In: SALOMÃO FILHO, Calixto (org.). 
Regulação e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 31/39. 
16 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e desenvolvimento. In SALOMÃO FILHO, Calixto (org.). 
Regulação e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 38. 
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Assim, “regras bem elaboradas, que criem um ambiente cooperativo, acabam sendo 

cumpridas, e seu descumprimento controlado e policiado pelos próprios participantes da 

relação”17. Nesse sentido, a relevância de as instituições criarem ambientes cooperativos. 

Por meio de todos esses posicionamentos, verifica-se a importância do adequado 

desempenho dos setores públicos e privados, bem como da relevância da qualidade da 

regulação e das instituições para que as políticas públicas relacionadas à infraestrutura 

atinjam bons resultados18. 

Dentro desse contexto de redistribuição, difusão de conhecimento e cooperação, 

destaca-se a necessidade de aprimoramento da regulação descentralizada nos setores de 

energia e gás natural por meio da atribuição de mais autonomia e transparência às agências 

reguladoras estaduais, para atender as especificidades locais, com uma definição clara das 

competências, por meio de um procedimento regulatório que interaja de forma a evitar 

eventuais conflitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e desenvolvimento. In SALOMÃO FILHO, Calixto (org.). 
Regulação e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 52. 
18 ROZAS, Patricio; SÁNCHES, Ricardo. Desarrollo de infraestructura y crescimento económico: revisión 
conceptual. Santiago de Chile, CEPAL, 2004. Serie recursos naturales e infraestrutura, nº. 75. Disponível 
em: <http://www.eclac.org/publicaciones/xml/8/19838/lcl2182.pdf>. Acesso em: 8.04.2012, p. 13. 
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