
 

ROBERTA BORTOT CESAR 

 

 

 

 

 

 

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS: O CASO DA ANEEL 

 

Dissertação de Mestrado 

Orientador: Professor Doutor Vitor Rhein Schirato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

São Paulo-SP 
2017 



 

ROBERTA BORTOT CESAR 

 

 

 

 

 

 

REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS: O CASO DA ANEEL 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora do Programa 
de Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, como exigência parcial para 
obtenção do título de Mestre em Direito, na área de 
concentração Direito do Estado, sob a orientação do 
Professor Doutor Vitor Rhein Schirato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE DIREITO 

São Paulo-SP 

2017 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Cesar, Roberta Bortot 
    Regulação dos serviços públicos: o caso da ANEEL / Roberta Bortot Cesar. -
- São Paulo: USP / Faculdade de Direito, 2017. 
    173f. 
 
    Orientador: Professor Doutor Vitor Rhein Schirato 
    Dissertação (Mestrado), Universidade de São Paulo, USP, Programa de Pós-
Graduação em Direito, Direito do Estado, 2017. 
 

1. Serviços públicos. 2. Regulação. 3. Administração pluricêntrica. 4. 
Agências reguladoras. 5. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). 6. 
Administração pública. I. Schirato, Vitor Rhein. II. Título. 

 

CDU 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

________________________________________________________ 
Orientador: Professor Doutor Vitor Rhein Schirato 

Universidade de São Paulo 
 
 

________________________________________________________ 
 
 
 

________________________________________________________ 
 
 
 

________________________________________________________ 
 

  



 

AGRADECIMENTOS 

 

O tema da presente dissertação já me despertava inquietudes muito antes do ingresso 

no programa de Pós-Graduação em Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo, objeto de apaixonada reflexão durante a minha vivência profissional. 

Em que pese haja uma doutrina já consolidada da regulação independente no Brasil, a 

realidade não permitia negar a influência da visão tradicional de Administração Pública sobre a 

atividade regulatória. Há inegável resistência manifestada por administrativistas e operadores 

do Direito à moderna concepção de Administração Pública, com reflexos claros no 

funcionamento do sistema. 

Contudo, provavelmente em razão dessa perplexidade, passadas duas décadas desde a 

adoção do modelo, muito já se dissertou sobre a Reforma do Estado. Assim, por mais que o 

tema me provocasse enorme inquietude, minha primeira reação foi a de descrédito sobre a 

possibilidade de desenvolvimento do presente estudo. Afinal, me parece imprescindível que o 

trabalho acadêmico seja desenvolvido de forma a agregar informação sobre o que já discorreu 

a doutrina. E, com tantos excelentes estudos desenvolvidos sobre o tema da regulação, o que 

mais me caberia contribuir? 

Assim, meu primeiro agradecimento vai para a primeira pessoa que acreditou na 

relevância do presente estudo e que me incentivou a seguir o meu caminho: o Professor 

Floriano de Azevedo Marques Neto. A minha identificação com a sua obra foi o que me levou 

a trocar os bancos da minha Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pelas Arcadas do 

Largo de São Francisco. 

Em segundo lugar, mas não menos importante, meu agradecimento com todo o 

coração ao Professor Vitor Rhein Schirato, profissional admirável, jurista brilhante, orientador 

dedicado, que foi capaz de me guiar a transformar um turbilhão de ideias ansiosas, que 

tumultuavam meus pensamentos, em um estudo concreto. Sem a oportunidade e sem a 

orientação que me proporcionou, nada disso teria sido possível. 

Aproveito a oportunidade para agradecer também a todos os demais Professores e 

colegas do curso de Pós-Graduação em Direito do Estado da USP, e aos amigos de profissão, 

todos com quem tive excelentes oportunidades para aprender. É no debate de ideias que 

surgem os melhores pensamentos. 

Agradeço, finalmente, ao familiares e amigos de vida, sempre compreensivos, sempre 

torcedores. Em especial, agradeço ao Bruno, por uma infinidade de razões que nem conseguiria 

listar. Por, mesmo sem qualquer afinidade com o tema, ter dividido comigo horas de leitura, 

noites mal dormidas, e as privações que qualquer esforço acadêmico há de ocasionar durante o 

seu desenvolvimento.  

  



 

CESAR, Roberta Bortot. Regulação dos serviços públicos: o caso da ANEEL. 2017. 173f. 
Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
2017. 

 

RESUMO 

A preocupação com o surgimento e a legitimidade da regulação independente já 
foi objeto de diversos estudos no campo da teoria do Estado. O que se pretende com a 
presente dissertação de Mestrado, seguindo-se movimentos mais recentes, é migrar o 
debate para o campo da qualidade da atividade regulatória, a qual, para ser bem 
desenvolvida, necessita ser eficiente, responsiva e, para tanto, responsável. É 
imprescindível para o bom desenvolvimento da atividade regulatória independente, que as 
agências reguladoras sejam dotadas de algumas características primordiais, das quais 
destacamos a tecnicidade, a autonomia e a equidistância dos interesses envolvidos no setor.  
A independência se mostra como o elemento central, e, ao contrário do que se alega, não 
significa um espaço de arbitrariedade, com limites impostos pela processualidade e pelo 
princípio da eficiência, que exige máximo aproveitamento e qualidade regulatória. A 
análise empírica do setor de energia elétrica, contudo, demonstra a existência de um 
abismo entre as bases teóricas da regulação e o modelo aplicado à Agência Nacional de 
Energia Elétrica-ANEEL, especialmente em virtude da ausência de definição precisa dos 
espaços decisórios afetos à política regulatória; a sua constante captura pelo poder político 
e pelo controle; os cortes orçamentários e a dependência gerencial, financeira e 
orçamentária; a ausência de investimento em capacitação técnica, no incremento do quadro 
de funcionários e no uso das modernas ferramentas de governança; a inexistência de 
jurisprudência administrativa acessível; o desvirtuamento do processo administrativo 
regulatório; a insuficiente participação dos interessados e o déficit de responsividade do 
regulador. Passados vinte anos desde a criação da ANEEL, não há como admitir-se a 
permanência da influência do modelo tradicional de Administração Pública, unilateral e 
autoritária, sobre as decisões regulatórias. Há que serem direcionados os esforços para o 
aperfeiçoamento do modelo, permitindo-se que a atividade regulatória seja desenvolvida 
de forma a pautar-se na busca da consensualidade, do equilíbrio e da sustentabilidade do 
setor. 

 

Palavras-Chave: Serviços Públicos. Regulação independente. Agências reguladoras. 
ANEEL. Qualidade regulatória. Governança. Princípio da Eficiência. 
Captura do poder regulatório. Devido Processo Legal. 
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ABSTRACT 

The concern with the emergence and legitimacy of independent regulation has 
already been the object of several studies in the field of theory of the State. What is 
intended with the present dissertation is to migrate the debate to the field of regulatory 
quality, which, in order to be better developed, needs to be efficient, responsive and 
therefore responsible. It is essential for the development of the independent regulatory 
activities that the regulators are endowed with primordial characteristics, of which we 
highlight technicality, autonomy and equidistance of the sector’s interests. Independence is 
seen as the central element and, in contrast to what is currently alleged, does not mean a 
space for arbitrariness, with limits imposed by legal procedures and by the the principle of 
efficiency, which requires maximum utilization and regulatory quality. Empirical analysis 
of the electric energy sector, however, demonstrates the existence of an abyss between the 
theoretical basis of regulation and the model that it is currently applied by ANEEL, 
especially due to the absence of a precise definition of the decision-making spaces attached 
to regulatory policy; its constant capture by the political power and control; spending cuts 
and management, financial and budgetary dependence; the lack of investment in technical 
capacitation, increase in staff, and in the use of modern governance mechanisms; the 
absence of accessible administrative jurisprudence; the distortion of the administrative 
regulatory process; the insufficient involvement of stakeholders and the lack of 
responsiveness of the regulator. As twenty years have passed since the creation of ANEEL, 
the influence of the traditional model of Public Administration, unilateral and 
authoritarian, on the regulatory decisions can no longer be acceptable. Efforts must be 
focused towards the improvement of the model, allowing regulatory activity to be 
developed seeking the search of consensus, balance and sustainability. 

 

Keywords: Public Services. Independent Regulation. Regulators. ANEEL. Regulatory 
Quality. Governance. Principle of Efficiency. Regulatory capture. Due 
Process of Law.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Concebida num cenário onde se mostra inquestionável a existência de falhas no 

sistema regulatório brasileiro, a presente dissertação partirá de uma análise empírica da 

regulação setorial, a fim de identificar os pontos de contato e divergência entre as bases 

teóricas da regulação dos serviços públicos e os critérios e procedimentos atualmente 

aplicáveis, objetivando apontar os principais aspectos nos quais, a nosso ver, se faria 

imprescindível a revisão do modelo adotado. 

Para possibilitar o maior aprofundamento da pesquisa, mostrou-se impositiva a 

redução do seu escopo, limitando-o à análise do sistema regulatório de um único setor. A 

escolha da Agência Nacional de Energia Elétrica- ANEEL, em particular, se deu em razão 

da notoriedade da crise vivenciada no setor de energia, bem como da sua especial 

relevância à sociedade, configurando-se serviço público de essencialidade ímpar. 

Desde logo, há que se destacar que, ainda para a delimitação do escopo da 

pesquisa e a correta compreensão do seu alcance, mostrou-se imprescindível a adoção de 

determinados conceitos jurídicos, tomados com base na análise do contexto jurídico e 

social em que inseridos.  

Por essa razão, iniciaremos a presente dissertação pela realização de um breve 

apanhado histórico, contextualizando-se o fenômeno da regulação por suas diferentes 

origens e evoluções no cenário brasileiro e mundial, até chegar-se à identificação precisa 

do objeto de estudo: a regulação independente dos serviços públicos, com enfoque na 

ANEEL. 

Ao definir-se pela abordagem da regulação econômica independente, exercida 

sobre a prestação de serviços públicos, buscaremos demonstrar a interpretação que se 

pretende adotar para os conceitos de serviços públicos e de regulação, temas que serão 

abordados de forma sucinta no capítulo 2 da presente dissertação. 

Partindo-se da superação da visão patrimonialista estatal, defenderemos que a 

titularidade, pelo Estado, das atividades econômicas ungidas à categoria de serviços 

públicos, apenas se justificaria quando imprescindível à consecução dos objetivos 

definidos na Constituição Federal, impondo-se ao Estado a obrigação de disciplinar o 

equilíbrio entre os interesses econômicos e a consecução de políticas públicas.  
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Mais do que prerrogativa, o serviço público seria então compreendido como o 

dever do Estado de zelar, respondendo solidariamente pela acessibilidade e pela eficiência 

na prestação de determinadas atividades essenciais - ponto fulcral para a limitação da sua 

intervenção. 

Assim, buscaremos demonstrar que, motivada pela crescente complexidade das 

novas relações jurídicas, pela necessidade de modernização dos ativos e dos 

procedimentos, e pela imposição de que os atos administrativos acompanhem pari passo 

essa modernização, a reforma do Estado tornou-se imperativa, sem a qual seria impossível 

ao Estado atuar com a eficiência e economicidade necessárias ao atendimento das 

demandas sociais, garantidas pelos artigos 37 e 70 da Constituição Federal.  

Defenderemos que a eficiência é consagrada como um “direito difuso da 

cidadania” 1 , guinada expressamente como princípio constitucional da Administração 

Pública pela Emenda Constitucional n.º 19/98. Trata-se de um valor de utilidade, um 

conceito econômico que introduz, no universo jurídico, parâmetros relativos ao 

aproveitamento ótimo dos recursos escassos, disponíveis para a realização máxima de 

resultados desejados. Não se cuida apenas de exigir que o Estado alcance resultados com 

os meios que lhe são colocados à disposição pela sociedade (eficácia), mas também que os 

efetue da melhor maneira possível (eficiência), tendo, assim, uma dimensão qualitativa2. 

Demonstraremos que, no que concerne aos serviços públicos, tal princípio tomou 

especial destaque, refletido nas exigências da continuidade, modicidade, universalização e 

adequação, mediante a organização racional dos meios e recursos para a prestação de 

serviços com a melhor qualidade possível, em condições de igualdade aos usuários, e 

especialmente de forma sustentável, o que pressupõe a necessidade de atração de 

investimentos privados. 

E, assim, sustentaremos que, diante da falência do modelo burocrático piramidal 

de Estado e da necessidade de conferir-se eficiência à atividade administrativa, então 

voltada ao gerenciamento e conformação dos diferentes interesses da sociedade 

amplamente fragmentada, é que surgiram modelos horizontais e descentralizados de 

organização do aparato administrativo. 

                                                            
1MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Apontamentos sobre a reforma administrativa. EC 19, de 4 de 

julho de 1998. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 38. 
2GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. O serviço público e a Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Ed., 

2003. p. 298. (Coleção Temas de Direito Administrativo). 
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A regulação independente, nesse contexto, no nosso entendimento, se apresenta 

como a forma mais eficiente de concretização da função estatal relacionada aos serviços 

públicos, pois afasta da atividade regulatória a contaminação por interesses políticos 

alheios às necessidades setoriais, garantindo-se maior previsibilidade e segurança ao setor. 

Não obstante, a própria especificidade e tecnicidade das complexas relações 

sociais provenientes do avanço tecnológico não permitiria a manutenção da estrutura 

vertical do poder decisório, concentrado politicamente. 

Assim, após a demonstração da pertinência da adoção do modelo de regulação 

independente, passaremos a identificar as prerrogativas mínimas ao agente regulador, que 

entendemos necessárias ao bom funcionamento do modelo, as quais serão explanadas no 

capítulo 3 da presente dissertação.  

Após o esforço de identificação das bases teóricas necessárias para um modelo 

regulatório eficiente, o esforço central – o qual representa o principal desafio da pesquisa 

desenvolvida - será o de identificar, mediante a análise empírica do caso da ANEEL, os 

principais elementos orgânicos, processuais e materiais, que, em alguma medida, estariam 

dissociados do modelo. 

Pretendemos sustentar que, em que pese passados mais de 20 (vinte) anos desde a 

adoção do modelo, talvez diante da ausência de respaldo na doutrina tradicional, bem 

como da ausência de tratamento constitucional evidente, o tema ainda gera perplexidade 

e resistência, especialmente quanto à superação do paradigma patrimonialista e 

autoritário do Estado. 

Parece claro que a experiência da regulação entre nós, como sucedeu 
alhures, presta-se a passar por contestações até por crises, o que, afinal, é 
previsível, dada a modernidade do instituto, mas o certo é que graças a 
ela se está auspiciosamente despertando uma nova visão, não só no 
âmbito do governo como no de toda a sociedade, sobre temas sensíveis de 
nosso tempo, tais como a desburocratização, a impessoalidade, a 
negociação pública de interesses, a preocupação com a eficiência e com 
os resultados e, destacadamente, com as extraordinárias possibilidades 
abertas ao controle social.3 

 

                                                            
3MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A regulação sob a perspectiva da nova hermenêutica. Revista 

Eletrônica de Direito Administrativo Eletrônico (REDAE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, 
n. 12, p. 16-17, nov./2007 / jan. 2008. 



12 

 

Assim, em que pese não se trate de tema recente, acreditamos que a reflexão 

pretendida ainda se mostra relevante, especialmente diante da necessidade de confrontação 

da teoria e prática, para análise da perda de contato entre o caso concreto e as bases 

teóricas da regulação, inclusive diante do amadurecimento do tema, com o surgimento de 

modernas práticas regulatórias identificadas no decorrer da pesquisa, de utilização 

incipiente no modelo regulatório nacional. 

Finalmente, encerraremos a dissertação no capítulo 5, com a conclusão obtida ao 

longo da pesquisa, sintetizando os desafios a serem enfrentados, segundo nosso 

entendimento, para o bom desenvolvimento da regulação independente no Brasil. 
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5. CONCLUSÃO 

 

A criação de agências reguladoras independentes foi fruto de uma profunda 

mudança na relação do Estado com a sociedade, especialmente com a ordem econômica, 

advinda da moderna superação do modelo piramidal, burocrático e autoritário de Estado, 

fundamentado na supremacia do interesse púbico sobre os interesses privados.  

De fato, a forma de intervenção do Estado sobre setores relevantes ou essenciais, 

prevalecente até os anos 1990, era fundada numa visão patrimonialista das utilidades 

públicas, o que ocasionava ampla permeabilidade política sobre as decisões setoriais, e, 

consequentemente, a instabilidade regulatória e a inviabilidade da ação privada nesses 

setores, comprometendo sobremaneira a eficiência na prestação de serviços públicos. 

A regulação, em que pese necessariamente envolva a persecução de interesses 

gerais, externos aos setores regulados, deverá ser realizada de forma sustentável e 

equilibrada, objetivando, em primeiro lugar, a viabilidade do setor. Assim, cabe à atividade 

regulatória a mediação entre os diferentes interesses privados e as metas e objetivos de 

interesse público (universalização, redução de desigualdades, modicidade de preços e 

tarifas), tudo isso de forma a garantir o melhor desenvolvimento do sistema, o que não se 

mostra tarefa fácil. 

Para tanto, é imprescindível que haja uma clara separação entre a autoridade 

reguladora e a Administração Central, sob pena de permitir-se a captura do poder 

regulatório pelo poder político, comprometendo-se o equilíbrio do setor.  

A indefinição dessas fronteiras pode ocasionar graves crises no setor regulado, 

como de fato ocorreu no setor de energia elétrica, nos casos da edição da Medida 

Provisória n. 579/2012 e do Decreto n.º 8.221/2014, abordados na presente dissertação. 

Não obstante, é primordial que se assegure às agências não apenas os meios e 

recursos necessários para atuar de forma eficiente (tecnicidade; autonomia gerencial, 

financeira e orçamentária), sobre os quais se discorreu no desenvolvimento da presente 

dissertação, como também lhes garanta a sua real independência, a ser exercida com ampla 

liberdade - sem a possibilidade de avocação de competências ou de controle hierárquico –, 

restringida apenas pela observância do Devido Processo Legal, para o proferimento de 
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decisões confiáveis, transparentes, ponderadas, responsivas e previsíveis, controláveis sob 

o crivo da legalidade e da eficiência.   

Conforme o nosso entendimento, a liberdade conferida às agências reguladoras, 

muito ao contrário de retirar-lhes a possibilidade de controle, incentivando a adoção de 

posturas arbitrárias, significa dotá-las de considerável responsabilidade pela qualidade das 

suas decisões, que deverão representar nada menos que a melhor solução no caso concreto, 

mediante justificativas válidas e coerentes. 

Não obstante, o respeito ao Devido Processo Legal, mediante a adoção de 

procedimento inclusivo, transparente, previsível e motivado, destaca o papel mediador da 

Administração Pública na composição de interesses, permitindo o controle tanto do 

procedimento, quanto da qualidade da decisão regulatória. 

Aliás, conforme a OCDE, a qualidade da decisão regulatória ultrapassa a simples 

noção de eficiência econômica, devendo levar em consideração aspectos referentes ao 

procedimento de elaboração da regulação e à efetividade da norma, reforçando a ideia de 

credibilidade da regulação e a sua função mediadora. 

O que se tem, contudo, é que a realidade acabou por trasmudar a natureza do 

processo regulatório, especialmente quando há a captura do poder, de forma que os atos 

regulatórios, ao invés de buscarem a concretização dos direitos fundamentais e a 

legitimação da atividade regulatória, passam a se mostrar meros instrumentais a serem 

operados com a finalidade de atender a requisito procedimental, meramente burocrático. 

A pesquisa realizada permite concluir que a ANEEL não tem produzido 

jurisprudência administrativa, na acepção mais estrita do termo, ou seja, julgados 

reiterados e pacificados, que autolimitem sua atividade e que permitam aos interessados 

obter certo grau de segurança e previsibilidade sobre a atividade regulatória. 

Pois bem. Para além da intervenção direta do Poder Central na decisão 

regulatória, o contingenciamento de verbas - que inviabilizam contratações e investimentos 

em especialização e tecnologia - e a possibilidade de recondução dos dirigentes, ou de 

designação de dirigentes interinos, são algumas das ameaças à boa governança regulatória.  

Veja-se que mesmo duas décadas após a constituição da ANEEL e mais de uma 

década após a autorização legislativa para a criação de cargos, a agência ainda sofre com a 

ausência de pessoal suficiente para o desempenho das suas funções, sendo o quantitativo 
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de pessoal apontado como uma das principais razões para o não cumprimento da agenda 

regulatória. 

Não obstante, pretendeu-se demonstrar ainda, os prejuízos inerentes à captura do 

poder regulatório pelo controlador, apta a provocar instabilidade de regras e incongruência 

decisória. 

Em que pese o controle seja ferramenta imprescindível à limitação da 

arbitrariedade - já estando a muito superada a ideia de que a Administração Pública teria 

espaços infensivos a qualquer controle -, entendemos que os seus contornos, hipóteses de 

cabimento e a sua extensão precisam ser objeto de maior reflexão.  

De fato, conforme o estudo dos casos tratados no capítulo 4, são inegáveis os 

riscos da ingerência do Poder Judiciário209 e do Tribunal de Contas sobre o mérito da 

decisão técnica, este último conforme interpretação deveras ampliativa da dimensão 

"operacional" das inspeções e auditorias previstas no aludido inciso IV do art. 71 da 

Constituição Federal. 

Vê-se que os limites do controle representam questão de extrema complexidade e 

sensibilidade, que necessita ser vista com certa reticência e maior profundidade. Se, de um 

lado, o controle contribui para garantir a aderência entre a atividade regulatória e as 

finalidades legais, especialmente a modicidade, universalidade e continuidade da prestação 

de serviços públicos, de outro, defender-se a inexistência de restrições ao seu exercício é o 

mesmo que transferir o poder regulatório para os órgãos de controle, transformando-os 

numa espécie de instância recursal – a qual não detém conhecimento técnico suficiente 

para a real compreensão dos diversos fatores envolvidos e interesses afetados pela decisão 

regulatória. 

Pois bem. Ainda no que concerne aos desvios relacionados ao controle, 

destacamos casos relacionados à edição, pelo Ministério de Minas e Energia, das Portarias 

n.º 599/2012 e 176/2016. A primeira delas concernente aos leilões de energia existente, 

demonstrando-se a manipulação política dos critérios para habilitação, bem como do preço 

da energia e da conveniência e oportunidade para realização dos certames. Já a segunda, 
                                                            
209 Foram analisados exemplos nos quais o Poder Judiciário atribuiu efeito vinculante ao conceito de 

“Empresa de Referência”, obrigando a concessionária a adequar sua estrutura em coincidência com o ideal 
regulatório; e também nos quais decisões judiciais determinaram a redistribuição do “Fator GSF”, 
impactando sobremaneira o gerenciamento e custeio do risco hidrológico, conforme detalhadamente 
demonstrado nos tópicos 4.2.2.1.1 e 4.2.2.1.2. 
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pela qual o Ministério avocou para si a competência da ANEEL para decidir sobre a 

aplicação de punições às concessionárias de geração (as quais contam com ampla 

participação da Eletrobrás), nas hipóteses de atraso na construção dos empreendimentos, 

onerando-se a tarifa. 

Diante dos exemplos colacionados, buscamos demonstrar que a autonomia do 

regulador frente à Administração Central ainda caminha a passos lentos, com frequentes 

episódios de captura do poder regulatório pelo poder político ou pelo controle, questão 

apontada como um dos maiores óbices ao estabelecimento de um sistema regulatório 

confiável, transparente e coordenado.  

Em resumo, concluímos que ainda são consideráveis os resquícios da visão 

tradicional da Administração Pública no direito regulatório brasileiro. De certo, não se 

obteve o necessário amadurecimento e fortalecimento da noção de regulação independente, 

que rapidamente passou a sofrer graves transmudações, afastando-se das bases teóricas que 

justificaram e legitimaram a criação das agências reguladoras. 

Por tudo isso, o sistema regulatório do setor de energia não tem tido a capacidade 

de imprimir credibilidade, transmitindo o sentimento de inutilidade dos esforços, o que, 

somado ao nível de recursos necessários para transposição das barreiras da tecnicidade, 

acaba por ocasionar a deterioração do modelo. 

Parece imprescindível migrar o debate da teoria da regulação para o campo da 

qualidade da atividade regulatória, a qual, como vimos, distancia-se a passos largos das 

bases teóricas do modelo.  
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