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RESUMO 

 

Há repercussão do discurso político na descentralização de atividades da Aneel às 

agências reguladoras estaduais conveniadas. Os normativos acerca do tema 

corroboram o debate e evoluíram para viabilizar a gestão associada de serviços 

públicos. O aparato teórico em Análise do Discurso distinguiu os discursos político e 

técnico nos instrumentos de descentralização. Ademais, a relevância estratégica do 

discurso político na celebração de Convênios de Cooperação foi demonstrada. 

Palavras-chave: Aneel. Descentralização. Análise. Discursos. Político. Estratégia. 
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INTRODUÇÃO 

 Este trabalho objetiva demonstrar a relevância do discurso político nas 

atividades descentralizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – doravante 

ANEEL. Serão avaliadas quais as repercussões desse discurso no momento de 

celebração dos Convênios de Cooperação1 – doravante CC – com as agências 

reguladoras estaduais. 

 A descentralização de atividades é estabelecida, por lei, para assegurar e 

auxiliar a atuação da Aneel em outros Estados-membros. Ao regular o tema por 

meio da Resolução Normativa 417, de 23/11/2010 (doravante REN 417), a Aneel 

estipulou um conjunto de requisitos para celebrar a parceria com os entes estaduais. 

As áreas técnicas da Aneel, reiteradamente, questionam esse modelo de 

constituição dessas parcerias, por conta da influência política nas atividades 

técnicas desenvolvidas. 

 A Diretoria da Aneel – posto isso – precisa posicionar-se acerca do viés 

estratégico dos discursos político e técnico presentes na descentralização com uma 

frequência desnecessária. Pavimentar o equilíbrio desses discursos na 

descentralização de atividades da Aneel mostra-se salutar para pacificar os 

entendimentos acerca do modelo de atuação da agência reguladora federal de 

energia elétrica. Ademais, também é válido estabelecer a distinção entre o discurso 

político e o discurso técnico nesse processo de delegação de competências a outra 

organização e, ainda, analisar a relevância estratégica desses discursos que são 

partes do debate proposto. 

 Os aspectos metodológicos visam a convalidar os objetivos, por isso optou-se 

por utilizar o tipo bibliográfico de pesquisa, respaldado pela abordagem qualitativa. 

 O tipo bibliográfico de pesquisa mostra-se adequado porque embasa a 

atuação da Aneel e consequente descentralização das respectivas atividades na 

legislação, jurisprudência, doutrina e nos costumes inerentes à execução desse 

processo. Além dos normativos ligados ao tema, incluindo a Constituição Federal de 

1988 (doravante CF/88), a Lei de Criação da Aneel (Lei 9.427, de 26/12/1996) e o 

                                                        
1
 Conforme estipula o caput do artigo 36 da Resolução Normativa 417, de 23/11/2010: “O Convênio 

de Cooperação é o instrumento que delega competências para a execução de atividades 
descentralizadas, em regime de gestão associada de serviços públicos previsto no art. 20, da Lei 
9.427, de 1996.”. 
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decreto de regulamentação da Aneel, fez-se uma pesquisa com autores renomados 

para convalidar os tópicos tratados e os correlacionados também. 

 Não se vislumbra – registra-se – a utilização de pesquisa de campo para 

respaldar a pesquisa bibliográfica feita. Em verdade, por conta da necessidade de 

analisar instrumentos e procedimentos correlatos à descentralização, pode-se até 

caracterizar-se uma pesquisa de campo indiretamente. Mas o propósito, mais uma 

vez, não é ir a campo em virtude de questões logísticas e temporais. 

 Posto isso, a pesquisa bibliográfica apresenta-se como a alternativa mais 

adequada e viável para execução dos temas atinentes à descentralização de parte 

das atividades da Aneel. Ainda nesse sentido, não foram realizadas entrevistas, 

porque não se vislumbrou necessidade de suscitar outras questões que já não 

estejam tratadas na legislação e nos demais documentos selecionados. 

 A partir disso, o uso da abordagem teórica qualitativa permite ao autor-

pesquisador referendar o tema debatido nesta obra, pois trata não só de aspectos 

mensuráveis (quantitativos), mas, principalmente, de questões subjetivas 

merecedoras de análise para o desenvolvimento de estudos atinentes ao modo de 

atuação descentralizado da Aneel e aos discursos – político e técnico – envolvidos. 

 Posto isso, o critério de escolha das fontes seguiu perspectivas diferentes. No 

caso da legislação, incluindo a CF/1988, a seleção recaiu sobre normativos que 

tratam direta ou indiretamente do assunto descentralização de parte das atividades 

da Aneel. Como exemplo dos regramentos correlatos, podem-se citar o Decreto-Lei 

200, de 25/2/1967, a Lei 9.427, de 26/12/1996, o Decreto 2.335, de 6/10/1997, a Lei 

9.784, de 29/1/1999, a Lei 11.107, de 6/4/2005, entre outros. 

 Em relação à jurisprudência, a utilização de consagrados autores de Direito 

Administrativo – Maria Di Pietro (2015), Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo (2014) 

– auxiliou a estabelecer os contornos do modo de operação da descentralização da 

autarquia federal. Convalidou esse entendimento os ensinamentos do professor e 

superintendente da Aneel, Francisco Silva (2016). 

 Ainda nesse sentido, Selma Serpa (2016), no curso de Monitoramento e 

Avaliação no Setor Públicos, apresentou tópicos mais recentes dos estudos 

desenvolvidos. Contribuíram, ainda, no desenvolvimento das ideias correlacionadas 

à descentralização, Fernando Abrucio (2002) (com apontamentos acerca do tema 
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descentralização e um regate histórico da implementação da reforma do Estado no 

governo de Fernando Henrique Cardoso), Luiz Araujo (2013) (com uma visão 

acurada sobre o modo de atuação das agências reguladoras no Brasil), Bresser-

Pereira (1995) (com o emblemático Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado), entre outros. 

 No que diz respeito aos estudos acerca da Análise do Discurso (doravante 

AD), incluindo nesta os aspectos políticos e técnicos, as referências utilizadas foram 

baseadas nos estudos realizados no curso de Análise de Discurso Político e 

Jurídico, no renome dos autores e pesquisas realizadas, e na possível correlação 

entre as obras consultadas e o tema descentralização na Aneel. Incluem-se no rol 

de autores pesquisados Michael Foucault (1996), Marcos Bagno (2015), Ana 

Fernandes (2016), Marcelo Paiva (2016), Patrick Cheraudeau (2006), Eni Orlandi 

(2012), Othon Garcia (2010), Rocha e Deusdará (2016), entre outros. 

 Os documentos da Aneel que corroboram a análise desenvolvida neste 

estudo acadêmico são a REN 417, que estabelece os procedimentos para a 

delegação de atividades aos Estados-membros, e o Planejamento Estratégico 2014-

2017 da Aneel, que indica os objetivos e metas a serem alcançados pela Aneel em 

quatro anos. 

 Como objeto de análises, serão utilizados os instrumentos CC e Contratos de 

Metas (doravante CM)2. Ambos dispostos na REN 417, na qual são referendadas as 

respectivas funções e importância. Ademais, esses documentos garantem o 

cumprimento dos requisitos para firmar a descentralização de parte das atividades 

da Aneel com as agências reguladoras estaduais. 

 Na sequência, no que diz respeito ao período para a pesquisa desenvolvida, 

estabeleceu-se como marco inicial REN 417. Esta foi promulgada e publicada em 

20/11/2010. Como marco final dos desdobramentos dos estudos acerca da 

descentralização de parte das atividades da Aneel, fixa-se o exercício financeiro de 

2016, pois este está encerrado e permite uma análise mais estável dos dados e 

desdobramentos. Apesar dessa delimitação, alguns regramentos anteriores à 

                                                        
2
 Conforme estipula o caput do artigo 52 da Resolução Normativa 417, de 23/11/2010: “O Contrato de 

Metas, firmado entre a ANEEL e a AGÊNCIA, é o instrumento que autoriza e disciplina a execução 
das atividades descentralizadas com vistas à operacionalização da gestão associada de serviços 
públicos.”. 
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criação da Aneel foram utilizados em virtude da relevância histórica e (ou) em razão 

de ainda estarem válidos e produzindo efeitos no processo. 

 Com o fito de alcançar os objetivos propostos neste trabalho e com o uso de 

uma abordagem qualitativa, o disposto na legislação será correlacionado entre si, 

como também interrelacionado com as lições dos autores elegidos para tratar do 

tema em pauta. Na sequência, viabilizar-se-á uma conclusão de acordo com os 

objetivos traçados, possibilitando uma análise adequada da importância e do 

equilíbrio dos discursos – político e técnico – presentes na descentralização de parte 

das atividades da Aneel. 
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este referencial teórico apresenta cinco divisões. A primeira trata da forma de 

organização e de atuação descentralizada do Estado brasileiro. Na sequência, as 

três divisões seguintes apresentam os temas correlacionados à Análise do Discurso, 

doravante AD, e às repercussões desta no discurso político e no discurso técnico. A 

quinta e última divisão dispõe sobre a relevância estratégica de utilização dos 

discursos político e técnico. 

 

1.1 Descentralização 

Descentralizar parte das atividades de uma entidade pública federal a outra 

entidade pública estadual consiste em delegar um escopo de atribuições específicas 

e próprias de forma, previamente, acordada entre os envolvidos. A Lei 9.784, de 

29/1/1999, que regula o processo administrativo em âmbito federal, no artigo 12, 

trata dessa temática ao dispor acerca de delegação. 

Art. 12. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver 
impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou 
titulares, ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, 
quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, 
social, econômica, jurídica ou territorial. 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de 
competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. 
 

 Assevera ainda, no artigo 13, as limitações quanto ao ato de delegar. 

Art. 13. Não podem ser objeto de delegação: 
I - a edição de atos de caráter normativo; 
II - a decisão de recursos administrativos; 
III - as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. 
 

 Depreende-se, portanto, tratar-se de uma faculdade que um órgão ou uma 

entidade dispõe sobre um núcleo preciso de competências. Nesse sentido, ainda de 

acordo com o texto da Lei 9.784, de 1999, o artigo 14 dá plenos poderes ao 

delegante para revogar a delegação realizada, como também para avocar3. O 

enfoque é indicar precisamente ao cidadão quem está a executar o objeto de 

delegação. 

Art. 14. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no 
meio oficial. 

                                                        
3
 Conforme estipula o artigo 15 da Lei 9.784, de 29/1/1999: “Será permitida, em caráter excepcional e 

por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a 
órgão hierarquicamente inferior. ” 
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§ 1o O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os 
limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o 
recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição 
delegada. 
§ 2o O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade 
delegante. 
§ 3o As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente 
esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. 
 

Alexandrino e Paulo (2014, p.23) também discorrem sobre essa temática ao 

conceituarem a descentralização administrativa. 

Ocorre a chamada descentralização administrativa quando o Estado 
desempenha algumas de suas atribuições por meio de outras pessoas, e 
não pela sua administração direta. A descentralização pressupõe duas 
pessoas distintas: o Estado (a União, o Distrito Federal, um estado ou um 
município) e a pessoa que executará o serviço, por ter recebido do estado 
essa atribuição. 
 

 Desde o legado descentralizador lançado pelo Decreto-Lei 200, de 25/2/1967, 

o Estado busca maneiras mais adequadas de atuação, em que mantenha a 

capacidade de atender ao cidadão de maneira eficiente e tempestiva. Di Pietro 

(2015, p. 47), no trecho abaixo, trata não só de descentralização, mas também da 

definição de serviços públicos objeto desse processo. 

[...] a descentralização administrativa supõe a transferência de uma 
atividade própria da Administração Pública; comumente, trata-se de um 
serviço público, definido como ‘toda atividade que a lei atribui ao Estado 
para que a exerça diretamente ou por meio de delegados, com o objetivo de 
satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico 
total ou parcialmente público’ (Di Pietro, 2012:106). 
 

 Cabe destacar, como enunciam Alexandrino e Paulo (2014, p.25), “em 

nenhuma forma de descentralização há hierarquia”. Ocorre, ainda nas palavras 

desses autores (2014, p.25), uma vinculação. 

Na relação entre a administração direta e indireta, diz-se que há vinculação 
(e não subordinação). A primeira exerce sobre a segunda o denominado 
controle finalístico ou tutela administrativa ou supervisão. Para exercício do 
controle finalístico é exigida expressa previsão legal, que determinará os 
limites e instrumentos de controle (atos de tutela). 
 

 A partir do exposto, fica evidente uma interrelação não só técnica, mas 

também política entre o ministério (administração direta) e a entidade da 

administração indireta (autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de 

economia mista). Em certos casos como – por exemplo – na descentralização 
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praticada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel4, ocorre uma 

reprodução dessa relação política em âmbito estadual. 

Art. 20.  Sem prejuízo do disposto na alínea b do inciso XII do art. 21 e 
no inciso XI do art. 23 da Constituição Federal, a execução das atividades 
complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços e 
instalações de energia elétrica poderá ser descentralizada pela União para 
os Estados e para o Distrito Federal visando à gestão associada de serviços 
públicos, mediante convênio de cooperação. (Redação dada pela Lei nº 
12.111, de 2009) 
 

 Todo o processo de vinculação entre as administrações (direta e indireta) se 

mantém em âmbito estadual. Essa relação também influencia a execução das 

atividades objeto de delegação técnica, por parte da Aneel às agências reguladoras 

estaduais, mesmo que em alguns casos essa influência seja indesejável. 

 

1.2 Análise do Discurso 

 

 A AD trata da intenção presente na comunicação. Articula linguagem e 

interlocutor, considerando ainda o contexto no qual a mensagem está envolvida. O 

discurso – oral ou escrito – não é, portanto, um esconderijo de significados pré-

existentes. Depende, para decodificação, de uma verificação prudente. 

 O pesquisador, em AD, não descobre uma mensagem subjacente ou 

escondida. Na realidade, o estudioso passa a interagir de modo ativo na construção 

de saberes conjugados sob diferentes enfoques contextuais, tanto pelo emissor 

quanto pelo receptor de uma mensagem. No que diz respeito a essa coparticipação 

na construção de significados e entendimentos, Rocha e Deusdará (2016, p.37) 

asseveram: 

Segundo a Análise do Discurso, cabe ao linguista, no entendimento da 
linguagem como forma de intervenção, a construção de saberes sobre o 
real, algo que exige o diálogo com outras perspectivas e configura uma 
iniciativa interdisciplinar. 
 

Nessa linha, a matéria-prima da AD é a linguagem. E é por meio desta que a 

ação se efetua. Ao proferir um discurso ocorre uma exposição de determinado 

assunto com o fito de influenciar o receptor – leitor ou ouvinte. De acordo com essa 

perspectiva, a intencionalidade e a ideologia são partes indissociáveis da AD. 

                                                        
4
 Conforme estipula o artigo 1º da Lei 9.427, de 26/12/1996: “É instituída a Agência Nacional de 

Energia Elétrica - ANEEL, autarquia sob regime especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, 
com sede e foro no Distrito Federal e prazo de duração indeterminado. ” 
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Ferreira (2004, p.42) apresenta esse intricado jogo de correlações no trecho a 

seguir: 

[...] A língua do analista de discurso é outra. É a língua da ordem material, da 
opacidade, da possibilidade do equívoco como fato estruturante, da marca da 
historicidade inscrita na língua. É a língua da indefinição do direito e avesso, do 
dentro e fora, da presença e ausência. Por esses traços que são próprios da 
língua e também dos principais conceitos da análise do discurso, é que serve 
tão bem a figuração da fita de moebius

5
, como representação topológica

6
 do que 

passa nos meandros da teoria do discurso. 
 

Orlandi (2012, p.4), em entrevista ao jornal O Globo, reitera a complexidade 

que envolve o entendimento de uma mensagem. 

[...] Já compreender uma discurso é conseguir explicitar a maneira como ele 
está produzindo sentido. E para chegar à compreensão, o analista não pode 
ficar só no que é inteligível, e nem mesmo no interpretável. Ele precisa 
entender como a interpretação está funcionando em você, em mim, pois, de 
uma certa maneira, eu posso, inclusive, estar produzindo sentidos que vão 
em uma outra direção, que você nem percebeu, não conseguiu interpretar, 
dadas as condições em que estão sendo produzidos. 
 

Ademais, ao realizar uma análise discursiva, deve-se considerar, ainda, o 

contexto em que determinada mensagem é proferida. Este elemento é capaz de dar 

significados distintos ao discurso, porque congrega múltiplos fatores e atores. Paiva 

(2016, p.30) apresenta o porquê de o contexto ser tão relevante. 

[...] Pode-se, inicialmente, afirmar que é a situação histórico-social de um 
texto, envolvendo não somente as instituições humanas, como ainda outros 
textos que sejam produzidos em volta e com ele se relacionem. O contexto 
é a moldura de um texto. O contexto envolve elementos tanto da realidade 
do autor quanto do receptor — e a análise desses elementos ajuda a 
determinar o sentido. Para a interpretação de um texto, deve-se, de 
imediato, saber que há um autor, um sujeito com determinada identidade 
social e histórica e, a partir disto, situar o discurso compartilhando desta 
identidade. 
 

Diante do exposto, a AD é uma atividade de correlação de significados, 

contextos e de atores. Sem, para isso, sobrepor ou definir um desses elementos 

como preponderante ou mais importante que os demais. Em cada situação, o 

                                                        
5
 De acordo com o que Mara (2014) dispôs no sítio eletrônico Educare, a Faixa de Moebius significa: 

“[...] é um tipo especial de superfície onde não há lado de dentro ou de fora, ou seja, nela só há um 
lado e uma única borda que é uma curva fechada. A tal faixa foi descoberta pelo astrônomo e 
matemático alemão August Ferdinand Moebius (1790-1868). ” 
6 De acordo com o sítio eletrônico Dicio, topologia significa: “Ramo da matemática que estuda certas 
propriedades das figuras geométricas. Entre essas propriedades estão aquelas que não variam 
quando as figuras são deformadas. A topologia não faz distinção entre uma esfera e um cubo, pois 
essas figuras podem ser transformadas, através de deformações, uma na outra. Mas a topologia 
distingue uma esfera de um toro, visto que essas figuras não podem ser deformadas de modo que 
uma se transforme na outra. ” 
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analista ponderará os propósitos, as intenções, as ideologias e os destinatários da 

mensagem. 

Inclusive, a AD cabe – e é válida – a situações em que há intersecção de 

discursos distintos (por exemplo, os discursos político e técnico). Ao correlacional 

mensagens, aparentemente, tão diferentes, a AD permite a convergência não só de 

significados, ações e contextos, como também abre a possibilidade de decisões 

estratégicas de, por exemplo, uma entidade pública serem tomadas a partir da 

correlação desses discursos. 

 

1.2.1 Análise do Discurso Político 

 

Política é uma palavra de significado amplo e usos múltiplos. É possível 

encontrá-la em práticas administrativas e, principalmente, nas práticas legislativas. 

Remete, ainda, ao exercício do poder. Para isso, a política utiliza-se de força, 

autoridade, coerção, persuasão e convencimento. 

Fernandes (2016, p.9) explicita uma definição de política, como também as 

repercussões desse significado. 

Dessa forma, podemos inferir que a política se insere na sociedade de 
forma bastante significativa, interferindo e afetando diretamente a vida das 
pessoas. Quando nos referimos ao exercício do poder a partir da política, 
percebemos que é por meio dele que a ação política se efetiva. É por meio 
do exercício do poder na política (normalmente em ações públicas) que o 
destino da sociedade é definido. A relação entre a política e o poder podem 
estar relacionadas ao uso da força, autoridade, coerção, persuasão, 
convencimento. 
 

Por vezes, a discussão sobre a temática política pode parecer recente. 

Contudo, remonta a Grécia e os trabalhos de Aristóteles, perpassando ainda pela 

ascensão do cristianismo e pela Idade Média. 

A sequência a essa breve conceituação, parte-se para a AD com foco no 

discurso político. A AD trata de atividades comunicativas além-texto, correlaciona 

aspectos linguísticos, sociológicos, psicológico, entre outros. Considera o contexto 

em que o discurso é proferido, ajustando a intencionalidade ao espaço social.  

Assim, a análise do discurso se insere na ideia de propor o entendimento de 
um plano discursivo que articula linguagem e sociedade, medidas por um 
contexto que é social, político e ideológico. No caso, é o discursivo que se 
insere no espaço e campo político. (FERNANDES, 2016, p.23) 
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 Fernandes (2016) destaca que é por meio da mensagem proferida que 

emissor e receptor atuam com viés político. O discurso carrega intenção ao 

transmitir significante7 e significado8. De acordo com Fiorin (2014, p.14), há uma 

estrutura específica, que é compartilhada entre os atores envolvidos para assegurar 

a transmissão de determinada informação: “Um campo semântico é um conjunto de 

unidades lexicais associadas por uma determinada estrutura subjacente. ” 

 O campo semântico político – a partir do exposto anteriormente por Fiorin – 

apresenta uma série de estruturas, significados, atores (envolvidos e os não 

envolvidos)9, interesses e ideologias. Esta, em especial, é uma marca do discurso 

político. Fernandes (2016, p.41) discorre acerca dos motivos de a ideologia estar 

presente nas disputas de poder e, consequentemente, nas disputas políticas. 

É o discurso ideológico que apoia as tomadas de decisão dos sujeitos e 
ainda, as compreensões de classe social, política e ideológica. Se 
pensarmos que nossas ações são pautadas em valores e orientações, 
verificamos que nossos discursos acabam por se constituir como discursos 
ideológicos, embora muitas vezes estejamos reproduzindo valores que não 
são os nossos, pois somos constantemente influenciados ideologicamente 
por valores vigentes na nossa sociedade. 
 

 Em complemento, Fernandes (2016, p.42) trata de que forma há uma 

correlação entre os discursos ideológico e político. 

Por essa natureza, o discurso ideológico se associa ao discurso político, 
pois ambos têm como foco promover e exercer o poder por meio do 
discurso. Ainda tomando as contribuições de Foucault, que afirma que o 
poder se dissemina de forma rápida e indiscriminada, por isso difuso e 
mascarado. Entretanto, ao mesmo tempo esses discursos se perpetuam e 
influenciam a vida das pessoas. 
 

 O discurso político é transformador, sem discutir na questão os benefícios e 

os malefícios dessa emissão discursiva. A mensagem de cunho político é capaz de 

transformar e gerar resultados, conforme os propósitos pretendidos, os atores 

envolvidos e o contexto que circunda essa mensagem. Inclusive, a omissão ou 

ausência dos envolvidos podem trazer repercussões ainda mais significativas 

quando ocorrem nas interações de poder e de ideologia. 

                                                        
7 De acordo com o dicionário Dicio, significante é: “[Linguística] Imagem acústica ou manifestação 
fônica do signo linguístico. ” 
8 De acordo com o dicionário Dicio, significado é: “[Linguística] Significação; forma representativa e 
mental que se relaciona com a forma linguística; o que o signo quer significar; a parte do signo 
linguístico definida pelo conceito. ” 
9 Cabe repisar o disposto por Ferriera (2004, p.42): “[…]É a língua da ordem material, da opacidade, da 
possibilidade do equívoco como fato estruturante, da marca da historicidade inscrita na língua. É a língua 
da indefinição do direito e avesso, do dentro e fora, da presença e ausência. […]” 
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 De acordo com Foucault (1996), o saber e o poder estão intrinsicamente 

ligados a formação do discurso ideológico. Ademais, o exercício desse poder e a 

dominação também referendam a ideologia. O poder ideológico visa adestrar e 

modelar comportamentos sociais e (ou) individuais, como também as atitudes 

advindas dessa relação inseridas em um contexto de dominação. Fernandes (2016, 

p.41 e 42) trata dessa relação baseada nos ensinamentos do eminente autor: 

[...], o discurso de Foucault hoje pode ser interpretado da seguinte forma: o 
discurso que domina a sociedade é sempre o discurso de quem detém o 
poder. E essa manifestação do poder é em larga escala, ideológica. Para 
ele, o poder existe como uma rede que liga todos os organismos sociais e 
que existe independente do Estado, pois é ao mesmo tempo coletivo e 
individual, é da sociedade e é do sujeito, é meu e é do outro. 
 

Há uma forte ligação entre os discursos ideológicos e político, pois ambos 

visam a promover o poder existente no contexto social, além de viabilizar o 

respectivo exercício desse poder por quem de fato – nem sempre de direito – detém 

as competências, o aparato e os meios de fazê-lo. A ideia nessa conjugação de 

forças discursivas é fazer valer a definição de posicionamentos da classe dominante 

no que diz respeito a valores, interesses e o próprio exercício do poder. 

O discurso político, diante do exposto, visa a convencer, sensibilizar e a 

mobilizar as forças envolvidas. O objetivo discursivo nesse caso pode ser – por 

exemplo – concatenar os argumentos técnicos aos objetivos políticos e institucionais 

de um processo em uma entidade pública. Não é mero acaso que as mensagens 

proferidas em um discurso político são engajadas e detentoras de força 

repercussiva. O intuito é viabilizar não só o convencimento, como também a ação a 

favor da ideologia dominante. 

 

1.2.2 Análise do Discurso Técnico 

 

Técnico, conforme conceitua o sítio eletrônico Dicio10, é: “Indivíduo que tem 

conhecimento prático de uma arte ou de uma ciência; perito, especialista. ” 

                                                        
10 DICIO. Dicionário Online de Português. Técnico. Disponível em: 

https://www.dicio.com.br/tecnico/https://www.dicio.com.br/topologia/. Acesso em: 11.4.2016, às 

11h. 
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A imersão diária torna o corpo técnico de uma instituição – pública ou privada 

– especialista em determinado assunto ou conjunto de atribuições. Ao analisar um 

discurso, a equipe técnica tende a partir de pressupostos específicos e nem sempre 

compartilhados com o interlocutor. Pode gerar, como asseverou Foucault (1996), um 

saber-poder, em que o conhecimento gera dominação sobre os que desse saber 

não dispõem. 

Em virtude disso, os operadores do discurso técnico tendem a trabalhar com 

os pressupostos teóricos de Análise de Conteúdo – doravante AC –, por conta da 

rigidez nas análises das mensagens, da exclusão dos aspectos ideológicos e da 

busca de uma verdade preexiste. Essa visão parte de premissas para as quais as 

mensagens devem ser, estritamente, objetivas, eficazes e exatas na transmissão de 

conteúdo. Todavia, Garcia (2010, p.394) ao citar Norgaard (1959) vai de encontro a 

esses pressupostos nesta passagem. 

a redação técnica é necessariamente objetiva quanto ao ponto de vista, 
mas uma objetividade completamente desapaixonada torna o trabalho de 
leitura penoso e e enfadonho por levar o autor a apresentar fatos em 
linguagem descolorida, sem a marca da sua personalidade. Opiniões 
pessoais, experiência pessoal, crenças, filosofias de vida e deduções são 
necessariamente subjetivas, não obstante constituem parte integrante de 
qualquer redação técnica meritória. (p.6) 
 

Ainda nesse sentido, Bagno (2015, p.105) – ao tratar do domínio da norma-

padrão e as correlações com a ascensão social – critica o domínio estrito da língua 

portuguesa sob o enfoque gramatical, impessoal, desconsiderando o contexto de 

produção e de interpretação das mensagens. 

O domínio da norma-padrão de nada vai servir a uma pessoa que não tenha 
acesso às tecnologias modernas, aos avanços da medicina, aos empregos 
bem remunerados, à participação ativa e consciente nas decisões 
políticas que afeta sua vida e a de seus concidadãos. (grifo nosso) 
 

Percebe-se, portanto, que a parte técnica também faz uso da teoria da AD. 

Nesse tipo discursivo, ocorre também a construção de significados e significantes e 

não a simples constatação de um conteúdo rígido, preestabelecido. Mesmo 

tratando-se de mensagens técnico-operacionais, há um trabalho de inter-relacionar 

contextos, intenções, ideologias, como também questões políticas subjacentes. 

Mesmo proferido com máxima tecnicidade, o discurso técnico apresenta carga 

política, no sentido de exercício do poder e de persuasão por parte do emissor. 
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As questões técnicas e científicas – mesmo relevantes – são limitadas ao 

escopo de atuação de uma determinada área do conhecimento – por exemplo, 

sociologia, psicologia, linguística, entre outras. Sendo assim, na realização de 

atividades e no estabelecimento de relações institucionais entre atores distintos, os 

discursos tendem a promover uma correlação de forças, que podem ser – entre 

muitos exemplos destas – uma correlação de forças políticas e (ou) de forças 

técnicas. 

 

1.3 Relevância estratégica 

 

Conforme preceituam Kotler e Keller (2006, p.54), a estratégia “é um plano de 

ação para chegar lá”. Para subsidiar a concepção desse roteiro, a seleção e a 

eleição das informações que irão constar do plano de ações deve ser a mais 

pertinente possível com o negócio da instituição. 

Nesse sentido, vale, também, o disposto pela Fundação Nacional da 

Qualidade – doravante FNQ – (2015, p.6): 

De acordo com Michael Porter, em seu livro “Estratégia Competitiva”, o 
objetivo de uma estratégia é encontrar uma posição dentro do mercado, de 
forma que a organização possa se defender contra as forças competitivas 
dos concorrentes ou influenciá-las a seu favor. 
 

Entidades do setor público – como as autarquias, em geral, não têm 

concorrentes. Em verdade, realizam suas atividades ou prestam os respectivos 

serviços para atender as demandas do consumidor-eleitor. 

Apesar da ausência de disputa entre entidades na sociedade, não se pode 

descartar a necessidade do estabelecimento de objetivos e metas a serem 

alcançadas por entidades públicas. A partir do momento em que se estabelece um 

plano de ações estratégicas, o funcionamento da máquina estatal – além de mais 

focado – fica mais factível, porque o rol de prioridades e responsabilidades a que o 

Estado está sujeito é infinito. 

A partir do exposto, o trecho do livro eletrônico acerca de planejamento 

estratégico do FNQ (2015, p.7), transcrito na sequência, corrobora os benefícios de 

um planejamento estratégico. Além disso, destaca as vantagens na gestão de uma 

instituição. 
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[...] a formulação das estratégias contribui diretamente nas escolhas vitais, 
como a dos recursos a aplicar, das posições a ocupar e dos 
relacionamentos a manter. Já a implementação das estratégias é o desafio 
permanente no caminho do sucesso de uma organização, uma vez que 
assegura o desdobramento, a realização e a constante atualização dessas 
escolhas e, também, considera o estabelecimento de indicadores, metas e 
planos de ação que permitem a execução, o monitoramento e a revisão das 
estratégias da organização.  
 

De acordo com Serpa (2016, p.11), deve-se conhecer não só a maneira como 

as políticas públicas são formuladas, mas também como estas se formam e são 

implementadas. O intuito é verificar se os recursos (financeiros e intelectuais) foram 

aportados, pelas entidades pública, de maneira efetiva e de acordo com os 

princípios constitucionais esculpidos no artigo 37 da Carta Magna de 198811. 

Assim, os processos de formatação e formulação de políticas são 
fundamentais para compreensão das ações governamentais. As políticas 
públicas decorrem de problemas, necessidades e interesses da sociedade e 
são implementadas por intermédio de programas. Portanto, os resultados 
advindos desses programas devem ser compatíveis insculpidos na política. 
(p.11)  
 

Percebe-se, portanto, que, independentemente do nicho de atuação (público 

ou privado), a organização – ao optar por formular estratégicas – faz um 

planejamento criterioso de atuação, constrói cenários e estabelece formas de 

executar as ações a que se propõe. O intuito é realizar a missão corporativa12. 

Nesse contexto, utilizar-se do discurso político pode contribuir para o alcance 

estratégico de resultados. Há uma intenção explicita em atuar, em transformar uma 

situação social existente e, na linha do que preceituou Foucault (1996), em modificar 

a realidade por meio do exercício do poder. Para isso, Serpa (2016, p.11) apresenta 

a definição de Castro (2002) acerca da formação das políticas públicas e as disputas 

– inclusive discursivas – envolvidas nesse processo. 

Formação, segundo Castro (2002), ‘corresponde ao primeiro estágio de 
uma política pública, durante o qual há uma disputa entre os diversos atores 
sociais, no intuito de que suas demandas sejam colocadas em pauta dos 
debates políticos e, consequentemente, na agenda política. ’ 
 

                                                        
11 De acordo com o caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988: “A administração pública 
direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: [...]” 
12 De acordo com Kotler e Keller (2006, p.43): “Uma organização existe para realizar alguma coisa: 
fabricar automóveis, emprestar dinheiro, fornecer acomodação para uma noite etc. Em geral, quando 
o negócio é iniciado, sua missão ou seu objetivo específico é claro. Com o tempo, a missão pode 
mudar para aproveitar novas oportunidades ou responder a mudanças nas condições de mercado.” 

Número: 48574.001138/2017-00



20 

 

 
 

Ainda na linha do que preceituou Foucault (1996), a realidade pode – também 

e inclusive – ser modificada por meio do exercício do saber. Assim, referenda-se a 

utilização do discurso técnico no plano estratégico de ações de uma organização – 

pública ou privada.  

Cabe lembrar que, em AD, não só o contexto é capaz de influenciar de forma 

decisiva o entendimento discursivo, como também os personagens envolvidos na 

troca de mensagens e a multiplicidade de significados possíveis e assumidos. O 

discurso técnico, nesse sentido, busca convergir entendimento por meio da 

especialização dos assuntos discutidos. 

Fica evidente, apesar das temáticas discursivas dispares, uma correlação 

producente em relação à relevância estratégica dos discursos políticos e técnicos. 

As organizações devem – não só ratificar a existência de um discurso por meio do 

outro e (ou) vice-versa –, mas também, ao utilizá-los estrategicamente, encontrar o 

equilíbrio mais aceitável de um sobe o outro. 

A intervenção estatal discursiva, no contexto social, visa a produção de 

significados coerentes pelos atores eleitos – direta ou indiretamente. A política e a 

técnica, posto isso, não se dissociam, mas podem contribuir para uma ação pública 

mais concatenada, coerente e transparente. Como explicitou Serpa (2016, p.11): 

“[...] examinar em que medida a intervenção governamental, com a implementação 

de determinado programa, contribuiu para a solução de um problema ou o 

atendimento das demandas da sociedade. ”  
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2 A ANEEL ATUA DE FORMA DESCENTRALIZADA? 

 

Descentralizar parte das atividades de uma entidade pública federal a outra 

entidade pública estadual consiste em delegar um escopo de atribuições específicas 

e próprias de forma, previamente, acordada entre os envolvidos. 

 

2.1 A opção do legislador para a Aneel 

 

No caso da descentralização praticada pela Aneel, trata-se de uma opção do 

legislador infraconstitucional. Ao regular parte do disposto no artigo 22 da 

Constituição Federal de 1988 – doravante CF/88 – o legislador criou, por meio da Lei 

9.427, de 26/12/1996, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Nessa linha, no artigo 

20 da Lei 9.427, de 1996, o legislador deixa assente, entre outros temas, como será 

a forma de atuação operacional da Aneel no território brasileiro. 

A criação da Aneel e a forma descentralizada de atuação dessa entidade 

contrapuseram-se a uma tendência à época, no que diz respeito ao estabelecimento 

de cooperação federativa entre os entes políticos brasileiros. Não há participação, 

nesse processo, dos municípios. Abrucio (2002, p. 220) elucida o tema. 

Na verdade, o maior problema da relação direta União-municípios 
estabelecida na Era FHC não é tanto o clientelismo. A grande questão é 
que essa rede negligência, por muitas ocasiões, a esfera estadual, tal qual 
se faltasse uma peça no quebra-cabeça federativo brasileiro. 
 

O estabelecimento de vínculo entre a União e os Estados-membros se dá 

para harmonizar de forma mais eficiente as ações do setor elétrico propostas pela 

Aneel às entidades estaduais conveniadas. A fragmentação acentuada de atuação 

das organizações envolvidas seria inevitável, caso os municípios também firmassem 

parcerias com a Aneel. 

Desde o legado descentralizador lançado pelo Decreto-Lei 200, de 25/2/1967, 

o Estado busca maneiras mais adequadas de atuação, em que mantenha a 

capacidade de servir ao cidadão de maneira eficiente e tempestiva. Nessa linha, o 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (1995) buscou uma nova 

concepção dessa Administração, referendando a descentralização. Tanto o fez que 

criou as agências reguladoras federais. E, no caso da Aneel, esculpiu a 

descentralização como forma premente de atuação ao longo do território nacional. 
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Com a criação da Aneel, em verdade, houve foi a confirmação de que o 

processo de descentralização de parte das atividades da entidade é pertinente aos 

objetivos propostos pelas políticas públicas do setor elétrico brasileiro à época. 

Buscava atender as necessidades locais e fortalecer a cooperação federativa. Isso 

fica premente ao analisar-se o artigo 19 do Decreto 2.335, de 6/10/199713. 

Em paralelo ao processo de criação da Aneel, outro ponto importante no 

desenvolvimento do tema da descentralização foi a delimitação de conceitos 

salutares ao processo em âmbito federal. Mesmo posterior à promulgação da Lei de 

Criação dessa agência, a Lei 9.784, de 29/1/199914, influenciou o processo praticado 

pela Aneel, inclusive por ocasião da publicação da REN 417, em 2010. 

 Fica latente, diante disso, que a delegação é uma faculdade que um órgão ou 

uma entidade dispõe sobre um núcleo preciso de competências. O enfoque é indicar 

precisamente ao cidadão quem executa as atividades objeto da delegação, como 

também buscar garantias de que essas atividades delegadas a outro ente serão 

feitas com um mínimo de qualidade. 

 

2.2 Descentralização na Aneel: um processo coordenado 

 

Cabe registrar, por oportuno, o cuidado dos legisladores federais ao instituir à 

Aneel15 a coordenação de atividades realizadas pelas entidades estaduais 

conveniadas, além de resguardar a unidade procedimental entre as agências 

envolvidas no processo de descentralização (a federal e as estaduais). 

Na Lei 9.427, de 1996, as premissas de coordenação do processo de 

descentralização são estabelecidas. Esses pressupostos são reproduzidos e, 

consequentemente, enfatizados na REN 417, em especial nos artigos 4º, 10, 11, 12, 

parágrafos 1º, 2º e 3º, do artigo 13, entre outros. 

                                                        
13

 A ementa do Decreto 2.335, de 6/10/1997, apresenta o seguinte conteúdo: “Constitui a Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, autarquia sob regime especial, aprova sua Estrutura 
Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança e dá outras 
providências.” 
14

 A ementa da Lei 9.784, de 29/1/1999, apresenta o seguinte conteúdo: “Regula o processo 
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal. ” 
15 De acordo com a ementa da Lei 9.427, de 26/12/1996: “Institui a Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica e dá 
outras providências.” 
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Outro dispositivo normativo da Lei 9.427, de 1996, que contribuiu para o 

desenvolvimento da gestão do processo por parte da Aneel é o parágrafo 3º do 

artigo 20. Neste artigo da Lei de Criação da Aneel, ficam estabelecidos mecanismos 

de controle e mensuração para auxiliar a tarefa de coordenação a cargo da agência 

reguladora federal de energia elétrica. 

[...] 
§ 3

o
  A execução pelos Estados e Distrito Federal das atividades delegadas 

será disciplinada por meio de contrato de metas
16

 firmado entre a Aneel 

e a Agência Estadual ou Distrital, conforme regulamentação da Aneel
17

, 
que observará os seguintes parâmetros:   
I - controle de resultado voltado para a eficiência da gestão;   
II - contraprestação baseada em custos de referência;   
III - vinculação ao Convênio de Cooperação firmado por prazo 
indeterminado. (grifo nosso) 
 

Os requisitos estabelecidos no artigo 39 da REN 417 também vão ao 

encontro da unificação da coordenação sob responsabilidade do ente delegante, no 

caso a Aneel. O texto desse artigo estabeleceu um escopo de pressupostos 

mínimos para a celebração de um Convênio de Cooperação – doravante CC18. 

Ademais, o artigo 39 visa a estabelecer um modelo regulatório mínimo para vigorar 

no setor elétrico brasileiro. Dá estabilidade não só a Aneel, mas a todos que, por 

ventura, estejam envolvidos ou dependentes de uma decisão descentralizada. Os 

requisitos buscam estabelecer uma autonomia para a agência reguladora estadual 

frente aos demais membros da Administração Pública do Estado-membro, como 

também evita a defesa de interesses dissociados do erário. 

Nessa esteira, a REN 417 estabelece que, caso uma agência reguladora 

estadual conveniada opte por normatizar algum tema correlato ao setor, deve fazê-lo 

em estrita consonância com os dispositivos legais estabelecidos pela Aneel. As 

decisões de recursos administrativos podem ser prolatadas em âmbito estadual, 

desde que a Aneel seja a última instância19. No que diz respeito às matérias de 

                                                        
16

 Conforme estipula o artigo 1º, inciso VIII, da Resolução Normativa 417, de 2010: “VIII - Contrato de 
Metas: instrumento pactuado entre a ANEEL e a AGÊNCIA por meio do qual são fixadas as 
atividades a serem executadas em regime de gestão associada de serviços públicos;” 
17

 Trata-se da Resolução Normativa 417, de 23/11/2010, cuja ementa é a seguinte: “Estabelece os 
procedimentos para a delegação de competências da ANEEL aos Estados e ao Distrito Federal, para 
a execução de atividades descentralizadas em regime de gestão associada de serviços públicos.” 
18

 Conforme estipula o artigo 1º, inciso IX, da Resolução Normativa 417, de 2010: “IX - Convênio de 
Cooperação: instrumento pactuado entre a União e o Estado-membro, que autoriza a gestão 
associada de serviços públicos; ” 
19

 De acordo com o artigo 57 da Lei 9.784, de 1999: “O recurso administrativo tramitará no máximo 
por três instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa." 
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competência exclusiva, o legislador infraconstitucional, no artigo 20 da Lei 9.427, de 

1996, deixou claro que, apesar da necessidade de cooperação federativa entre 

União e Estados-membros, algumas atribuições da Aneel requerem uma unificação 

procedimental, por conta das repercussões nacionais. 

 

2.3 A gestão associada de serviços públicos na descentralização da Aneel 

 

O processo de descentralização da Aneel, portanto, é um modo de 

cooperação entre entes políticos (federal e estaduais) para viabilizar e concatenar as 

políticas públicas do setor elétrico brasileiro. Não por acaso a Lei 9.427, de 1996, e, 

em sequência, a REN 417 estabeleceram a gestão associada de serviços públicos 

como forma de viabilizar a descentralização de parte das atividades da Aneel.  

 Por oportuno, cabe esclarecer que a descentralização de parte das atividades 

foi regulamentada, pela Aneel, em três ocasiões – na Resolução Aneel 296, de 

11/9/1998; na Resolução Normativa 276, de 21/8/2007; e na Resolução Normativa 

417, de 23/11/2010. Esta última revogou – conforme o seu artigo 93, os dois 

primeiros normativos, a partir de 1º/1/2012. 

Nessas três oportunidades, o regulador federal de energia elétrica almejava 

criar mecanismos efetivos de parceria entre os entes políticos, em níveis federal e 

estadual. Contudo, ao caracterizar a relação em uma gestão associada de serviços 

públicos, apenas na Resolução de 2010, avanços consistentes foram dados na 

mensuração de efeitos e não na avaliação dos meios que constituíam as atividades 

descentralizadas. 

A Lei 11.107, de 2005, e o respectivo Decreto 6.107, de 2007, embasaram as 

mudanças promovidas na Lei de Criação da Aneel ocorridas em 2009, por meio da 

Lei 12.111, de 9/12/200920. Os dois regramentos acerca da normatização da gestão 

associada de serviços públicos contribuíram para o estabelecimento da 

descentralização de atividades da Aneel de forma conveniada. Por oportuno, a 

                                                        
20

 A emenda da Lei 12.111, de 9/12/2009, apresenta a seguinte ementa: “Dispõe sobre os serviços de 
energia elétrica nos Sistemas Isolados; altera as Leis n

os
 9.991, de 24 de julho de 2000, 9.074, de 7 

de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 10.848, de 15 de março de 2004; revoga 
dispositivos das Leis n

os
 8.631, de 4 de março de 1993, 9.648, de 27 de maio de 1998, e 10.833, de 

29 de dezembro de 2003; e dá outras providências. ” 
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definição do Decreto 6.107, de 2007, em seu artigo 2º, dispõe acerca do que seria 

um Convênio de Cooperação. 

VIII - convênio de cooperação entre entes federados: pacto firmado 
exclusivamente por entes da Federação, com o objetivo de autorizar a 
gestão associada de serviços públicos, desde que ratificado ou previamente 
disciplinado por lei editada por cada um deles; 
 

Depreende-se – na linha do exposto por Di Pietro (2015) – a necessidade e a 

importância de a Aneel trabalhar coordenadamente com outros entes públicos 

estaduais mesmo sendo uma atribuição constitucional privativa da União delegada à 

Aneel. A essência dessa regulamentação do processo de descentralização praticado 

pela Aneel é alcançar não só a eficiência, mas também a efetividade de suas ações 

juntos aos mais variados agentes (stakeholders21 do setor; agentes geradores, 

distribuidores, transmissores e comercializadores de energia; e consumidores). 

 

2.4 Centralização versus descentralização: o processo Aneel 

 

Diante disso, retoma-se o dilema recorrente nas discussões da 

operacionalização das atividades descentralizadas pela Aneel às agências 

reguladoras estaduais: a manutenção do processo de atuação descentralizado ou a 

inédita mudança para a centralização das atividades da Agência Nacional de 

Energia Elétrica. 

Pelo exposto até o momento, a descentralização de parte das atividades da 

Aneel, mesmos com as mudanças ocorridas nos regulamentos específicos ao longo 

do tempo, contribuiu para o desenvolvimento do setor elétrico. Pode não garantir a 

isenção política almejada pelo corpo técnico da Aneel, porém não desqualifica o 

processo de atuação dessa agência a ponto de promover a mudança para a 

centralização. 

Nos dois modelos de estruturação da Administração Pública, existem 

vantagens e, consequentemente, desvantagens. Cabe, ao legislador por ocasião da 

criação de uma entidade pública, designar como essa entidade irá funcionar, 

                                                        
21

 Stakeholder, segundo a Wikipédia, é: “De maneira mais ampla, compreende todos os envolvidos 
em um processo, que pode ser de caráter temporário (como um projeto) ou duradouro (como o 
negócio de uma empresa ou a missão de uma organização)”. 
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estabelecendo a forma mais adequada para o processo de execução das atividades 

dessa organização. 

Em tese, a centralização tende a valorizar o trabalho técnico especializado. 

Contudo, não o garante, porque, dependendo da forma de como o processo de 

descentralização é gerido, a atuação especializada necessária para o setor elétrico 

brasileiro pode ser disseminada, reforçada entre os envolvidos e, inclusive, 

fomentada em outras organizações públicas como as agências reguladoras 

estaduais. 

A gestão do processo de atuação descentralizado de uma entidade como 

Aneel deve minimizar a insegurança que, por vezes, possa ocorrer na equipe técnica 

(Bresser-Pereira e Motta, 1980). A centralização – apesar da valorização do 

conhecimento técnico – não é a solução de todos os problemas existentes na 

descentralização. Cada uma dessas formas de atuação apresenta qualidades e 

defeitos que, não necessariamente, serão solucionados pela implementação do 

processo supostamente oposto. Não são conceitos autônomos; tratam-se de modos 

de atuação organizacional distintos. Para cada política pública almejada pela 

Administração Pública, estrutura-se a prestação das atividades correlatas de forma 

adequada ao atingimento dos objetivos propostos. 

 O processo centralizado é uma espécie de conforto burocrático na execução 

das atividades centralizadas. Os dirigentes, gestores e executores não se submetem 

aos regramentos de outra pessoa jurídica (unidade normativa), como também detêm 

um controle mais efetivo das políticas e ações executadas. Comandar, punir, 

fiscalizar, entre outros poderes hierárquicos podem ser melhor geridos dentro de 

uma mesma pessoa jurídica (Alexandrino e Paulo, 2014). 

No entanto, desconsidera-se, por ocasião da centralização de atividades, a 

construção de parcerias. Nestas, há a ausência de hierarquia e a presença de 

cooperação entre os envolvidos na gestão associada de serviços públicos 

preconizado pela descentralização de atividades da Aneel. 

 

2.5 E agora? A Aneel atua de forma descentralizada 
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Existe uma perspectiva não só conciliadora sobre o tema, mas também mais 

racional acerca da dicotomia que ronda a centralização e a descentralização de 

atividades de uma organização. Posto isso, fica evidente – no caso da Aneel – que a 

descentralização visa à gestão associada de serviços públicos. Como está disposto 

no Decreto 2.335, de 1997, há objetivos específicos a serem atingidos não só com a 

execução das atividades, mas também com a delegação de atribuições aos entes 

políticos estaduais. 

 A centralização não necessariamente traria os resultados almejados pelas 

equipes técnicas, porque outros desafios se postariam frente aos gestores como, por 

exemplo, as instalações físicas dos escritórios regionais, o gasto mais elevado em a 

Aneel executar as atividades antes descentralizadas, o aumento do corpo técnico 

concursado existente, a unificação de entendimentos ao longo dos escritórios, entre 

outros aspectos. 

 Cabe, como apresentado, à Aneel não só coordenar o processo de 

descentralização de parte de suas atividades. Deve garantir que as agências 

estaduais conveniadas tenham uma configuração mínima (técnica e estrutural) e que 

os processos de gestão e operação da atuação descentralizada sejam 

compartilhados efetivamente entre os envolvidos. 

 A gestão associada de serviços públicos nada mais é, como asseverou Di 

Pietro (2015), que uma cooperação mútua para implementar políticas públicas e 

atender as necessidades dos cidadãos, seja em Brasília – sede da Aneel – e (ou) 

seja em Mossoró, no interior do Rio Grande do Norte, onde a ARSEP22 é 

conveniada. Para fazer isso, o legislador infraconstitucional optou por concatenar 

esforços nacionais e estaduais, por meio de “[...] a delegação de competências da 

ANEEL aos Estados e ao Distrito Federal, para a execução de atividades 

descentralizadas em regime de gestão associada de serviços públicos” (ementa da 

REN 417, de 2010). 

 Conclui-se que a descentralização não é um problema em si, como tão pouco 

o é a centralização. Para regular o setor elétrico de forma efetiva, o legislador 

infraconstitucional fez uma opção para o caso da Aneel. Nessa escolha, o tempo e 

as dificuldade de gestão e implementação de rotinas processuais nem sempre são 

                                                        
22

 Agência Reguladora de Serviços Públicos do Rio Grande do Norte – ARSEP. 
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aliados. Diante disso, os envolvidos no processo de delegação de atribuições da 

Aneel às agências reguladoras estaduais têm a missão de – rotineiramente – 

monitorar o processo e, principalmente, avaliá-lo como pertinente ou não aos 

resultados almejados (Serpa, 2016). 
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3 A DISTINÇÃO ENTRE OS DISCURSOS POLÍTICO E TÉCNICO NA 

DESCENTRALIZAÇÃO DA ANEEL 

 

3.1 Análise do Discurso aplicada à atuação descentralizada da Aneel 

 

Fernandes (2016), ao lecionar sobre Weber, trata da incompatibilidade entre 

o discurso científico e o discurso político. Embora os ensinamentos do eminente 

autor citado por Fernandes sejam salutares, no caso em apreço (a descentralização 

de parte das atividades da Aneel por meio da gestão associada de serviços 

públicos), registra-se uma licença para ir de encontro a Weber. Com isso, apresentar 

a distinção de relevância entre os discursos técnicos e político no processo Aneel de 

delegação às agências reguladoras estaduais.  

Na descentralização de parte das atividades da Aneel, ocorre em verdade o 

intercâmbio de significados entre as mensagens políticas e técnicas proferidas, sem 

a sobreposição de uma sobre a outra. Por conta disso, a utilização dos conceitos de 

Análise do Discurso – doravante AD – torna-se tão pertinente e relevante. 

Conforme preleciona a AD, a comunicação detém intenção, 

independentemente, do conteúdo ao qual vincula ou veicula. Articula linguagem e 

interlocutor, considerando ainda o contexto no qual a mensagem está envolvida 

(Rocha e Deusdará, 2016). 

 No caso Aneel, não existe uma mensagem subjacente ou escondida. Na 

realidade, ao extrair da legislação a legitimação para atuar, os gestores públicos 

(delegante e delegado) passam a interagir de modo ativo na construção de saberes 

conjugados em diferentes enfoques contextuais. 

Ao realizar uma análise discursiva, o contexto em que determinada 

mensagem é proferida é de suma importância. Este elemento é capaz de dar 

significados distintos ao discurso, porque congrega múltiplos fatores e atores.  

Diante do exposto, a AD correlaciona significados, contextos e atores. Sem, 

para isso, sobrepor ou definir um desses elementos como preponderante ou mais 

importante que os demais. Em cada situação, o analista ponderará os propósitos, as 

intenções, as ideologias e os destinatários da mensagem. 
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Inclusive, a AD cabe – e é válida – a situações em que há intersecção de 

discursos distintos (por exemplo, os discursos político e técnico). Ao correlacionar 

mensagens, aparentemente, tão diferentes, a AD permite a convergência não só de 

significados, ações e contextos, como também abre a possibilidade de decisões 

estratégicas de, por exemplo, uma entidade pública serem tomadas a partir da 

correlação desses discursos. 

No caso específico da descentralização de parte das atividades da Aneel em 

gestão associada de serviços públicos, existem – segundo a Resolução Normativa 

417, de 23/11/2010 (doravante REN 417) – dois instrumentos para viabilizá-la 

efetivamente: o Convênio de Cooperação (doravante CC)23 e o Contrato de Metas 

(CM).  

O primeiro desses documentos – CC – pode ser pactuado em duas 

situações. Na hipótese um, firma-se um Acordo de Interesses24 (doravante AI) para 

auxiliar o Estado-membro a cumprir as disposições da REN 417, em especial o 

artigo 39, que trata dos requisitos necessários para receber as atividades 

descentralizadas pela Aneel. Na segunda situação, o CC é firmado sem a 

celebração de um AI, porque o Estado-membro detém uma agência reguladora 

estadual de acordo com os requisitos estabelecidos pela Aneel no artigo 39 da REN 

417. 

Art. 39. O Convênio de Cooperação somente é celebrado com a 
comprovação das condições discriminadas a seguir: 
I - constituição, por parte do Estado-membro, de AGÊNCIA com lei de 
criação; lei ou decreto de regulamentação, quando houver; e regimento 
interno promulgados e publicados, os quais disporão necessariamente 
sobre a: 
a) competência para a execução, sob delegação, de serviços públicos da 
União; 
b) autonomia administrativa, financeira, decisória e patrimonial; 

                                                        
23

 Segundo o inciso IX do parágrafo único do artigo 1º da REN 417: “Convênio de Cooperação: 
instrumento pactuado entre a União e o Estado-membro, que autoriza a gestão associada de serviços 
públicos;”. Complementa esse conceito o artigo 36 da REN 417: “O Convênio de Cooperação é o 
instrumento que delega competências para a execução de atividades descentralizadas, em regime de 
gestão associada de serviços públicos previsto no art. 20, da Lei 9.427, de 1996. ” 
24 Segundo o inciso I do parágrafo único do artigo 1º da REN 417: “Acordo de Interesses: instrumento 
pactuado entre a ANEEL e o Estado-membro no qual são estabelecidas as condições para o 
compartilhamento de experiências, a transferência de conhecimentos e a definição de procedimentos 
necessários à constituição e (ou) habilitação de AGÊNCIA para a execução de atividades 
descentralizadas de apoio à regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia 
elétrica; ”. Complementa esse conceito o artigo 24 da REN 417: “O Acordo de Interesses é o 
instrumento que estabelece as condições necessárias para o exercício da gestão associada de 
serviços públicos, a qual se efetiva por meio da celebração de Convênio de Cooperação. ” 
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c) nomeação de dirigentes pelo chefe do Estado-membro, após aprovação 
pela Assembléia Legislativa ou Câmara Legislativa, para cumprir mandatos 
fixos e, preferencialmente, não coincidentes; 
d) existência de órgão colegiado de deliberação máxima com, no mínimo, 
três membros não impedidos de atuar em processos administrativos do 
setor de energia elétrica, conforme art. 18, da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 
1999; e 
e) existência de, no máximo, duas instâncias recursais administrativas, com 
vistas a atender ao disposto no art. 57, da Lei 9.784, de 1999, e à legislação 
federal que estabelece a ANEEL como instância máxima nos processos 
administrativos sobre energia elétrica. 
II - estruturação, por parte do Estado-membro, de AGÊNCIA com: 
a) corpo técnico administrativo para exercer as atividades da área-meio, e 
instalações físicas adequadas para a execução das atividades 
descentralizadas; e 
b) Comissão de Ética criada nos moldes do inciso XVI, do Decreto 1.171, de 
1994, e suas alterações. (grifo nosso) 
 

Di Pietro (2015) destaca que na gestão associada deve ocorrer a 

cooperação entre os entes federativos. No entanto, conforme dispõem a Lei 9.427, 

de 1996, a REN 417 e no Projeto de Lei do Senado nº 52, de 201325, esse apoio dos 

entes federativos entre si – em especial União e Estados-membros – não é 

pactuado, via CC, de forma irrestrita. O artigo 39 da REN 417 corrobora o disposto, 

indicando não haver outra hipótese para formalizar a gestão associada senão o 

cumprimento dos requisitos. 

Ao adentrar na análise dos requisitos da Aneel para descentralizar parte de 

suas atividades a outra agência reguladora estadual, percebe-se mais do que um 

contexto técnico. Constata-se a coexistência de interesses ideológico-partidários em 

firmar uma entidade reguladora em âmbito estadual. Ademais, o chefe do Executivo 

estadual deve abrir mão de certa ingerência sobre as decisões preferidas pelo novo 

integrante da Administração Pública local. 

O Poder Legislativo estadual também participa desse processo de 

atendimento de pressupostos externos ao Estado-membro26. Dessa forma, ao 

sabatinar as indicações do chefe do Executivo estadual, há a necessidade de 

concatenar discursos pertinentes aos objetivos de constituição da agência 

                                                        
25

 Segundo a ementa desse Projeto: “Dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório 
e o controle social das agências reguladoras, altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 
a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, a Lei nº 9.782, de 26 
de janeiro de 1999, a Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, a 
Lei nº 9.986, de 18 de julho de 2000, a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, a Medida Provisória nº 
2.228-1, de 6 de setembro de 2001, a Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, e a Lei nº 10.180, 
de 6 de fevereiro de 2001, e dá outras providências.” (grifo nosso) 
26

 Os requisitos são estabelecidos pela Aneel (autarquia pertencente à Administração Pública 
federal), a partir de uma delegação feita pela União (ente político). 
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reguladora estadual com dirigentes detentores de mandatos, preferencialmente, não 

coincidentes com o do Governador. Essa estabilidade para os dirigentes visa a 

assegurar a implementação de políticas públicas de longo prazo e, em tese, 

apartidárias. 

Na construção de significados desse contexto (Paiva, 2016), os partidos de 

situação e de oposição devem correlacionar força e significados discursivos para 

viabilizar uma instituição que vai exercer uma atribuição federal, sem descartar a 

autonomia estadual e os interesses de cada ideologia presente no parlamento local. 

Na sequência, o segundo instrumento que viabiliza a gestão associada de 

serviços públicos, agora sob o enfoque técnico, é o Contrato de Metas27 (doravante 

CM). Neste, diferentemente do caso do CC, o chefe do Executivo estadual não pode 

participar, porque é adstrito as competências técnicas da Aneel que serão exercidas 

pela agência reguladora estadual, não por um agente político (o Governador). 

Não é por acaso, então, que parte dos requisitos do artigo 39 da REN 417 

tratam também de questões técnicas do processo de regulação do setor elétrico 

brasileiro. Ao indicar a necessidade de um colegiado formado por um número 

mínimo de dirigentes, os quais não estejam impedidos de atuar nos processos do 

setor, garante a isenção técnica necessária para decisões nem sempre favoráveis 

ao governante de ocasião. 

Ademais, nos requisitos também foi estabelecido a necessidade de um 

número limitado de instâncias recursais. A Aneel – nos processos administrativos de 

energia elétrica – sempre será a última instância, conforme estipula a Lei 9.784, de 

1999. Com esse pareamento de entendimento acerca da duração do processo 

administrativo no âmbito da descentralização, garante-se (ou procura-se fazer) uma 

uniformidade de tratamento aos litigantes ao longo do território nacional. 

Depreende-se, ainda, em um processo com o número máximo de até três 

instâncias administrativas, que a Aneel, como fórum final de decisões, coordena e 

unifica os entendimentos de um setor especializado.  

                                                        
27

 Segundo o inciso VIII do parágrafo único do artigo 1º da REN 417: “Contrato de Metas: instrumento 
pactuado entre a ANEEL e a AGÊNCIA por meio do qual são fixadas as atividades a serem 
executadas em regime de gestão associada de serviços públicos; ”. Complementa esse conceito o 
artigo 52 da REN 417: “O Contrato de Metas, firmado entre a ANEEL e a AGÊNCIA, é o instrumento 
que autoriza e disciplina a execução das atividades descentralizadas com vistas à operacionalização 
da gestão associada de serviços públicos.” 
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Ainda no que diz respeito à correlação entre de CM e os requisitos do artigo 

39 da REN 417, ao indicar-se a necessidade de corpo técnico administrativo28 como 

parte da estrutura da agência reguladora estadual, pretende-se contar, na gestão 

associada de serviços públicos, com profissionais qualificados para realizar as 

atividades e dar suporte à Aneel. 

Cabe esclarecer – por oportuno – que a efetivação da delegação do escopo 

de atividades da Aneel a uma entidade estadual, como as agências reguladoras 

estaduais, ocorre por meio de CM. Neste, são delineados e delimitados os produtos, 

as metas, os homens-horas para execução das atividades, o orçamento necessário, 

os servidores envolvidos, entre outros pressupostos. 

Também vale elucidar que os CM são firmados entre a Unidade 

Organizacional (doravante UOrg) Aneel descentralizadora de atividades específicas 

– fiscalização, ouvidoria, comunicação social e imprensa – e as agências 

reguladoras estaduais. Por conta disso, a Diretoria Aneel é envolvida no processo 

técnico para referendar o escopo de atividades delegadas e os recursos financeiros 

alocados ao processo. 

Em situações corriqueiras, a Diretoria da Aneel também adentra no escopo 

dos CM para auxiliar em decisões mais complexas ou por conta da repercussão das 

atividades técnicas nas questões institucionais e políticas atinentes ao CC. No 

entanto, excepcionalmente, o colegiado Aneel solicita às UOrg a realizar a 

descentralização com entes políticos pouco representativo tecnicamente.  

Outro ponto de intersecção entre os discursos político (em sua maioria, 

tratados no âmbito dos CC) e técnico (essencialmente, tratados no âmbito dos CM), 

a respeito dos requisitos, está na criação de Comissão de Ética nas agências 

reguladoras estaduais aos moldes de um decreto federal. Com esse colegiado 

“ético”, apartado do colegiado estadual, a Aneel busca mitigar a interferência política 

e (ou) os excessos técnicos por ocasião da execução das atividades 

desempenhadas em regime descentralizado. 
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 Contribui com o entendimento do conceito de “corpo técnico administrativo” o disposto no inciso XX 
do parágrafo único do artigo 1º da REN 417: “Servidor público qualificado: agente público vinculado à 
administração pública como servidor estatutário, empregado público, ocupante de cargo em comissão 
ou contratado temporário de acordo com a legislação vigente, com escolaridade e experiência 
profissional adequadas para a realização das atividades descentralizadas; ” 
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Posto isso, fica evidente não só a coexistência do discurso político com o 

discurso técnico no processo na gestão associada de serviços públicos viabilizada 

por meio da descentralização de atividades da Aneel. Ocorre, ainda, a influência e a 

repercussão de uma mensagem discursiva sobre a outra, e vice-versa, mesmo que 

as questões, atores, significados, recursos, entre outros temas surjam em momento 

distintos e (ou) específicos. 

Ao analisar os artigos 51 e 6229 da REN 417 infere-se que as questões 

políticas asseguram o surgimento da parceria técnica. Porém, esta – mesmo 

respeitada – traz implicações em âmbito político, porque diz respeito ao exercício de 

atividades representativas e de destaque ao delegatário, por exemplo, de 

fiscalização (poder de polícia). Ocorre, ainda, a transferência de recursos do 

orçamento da União para orçamento estadual, despertando ainda mais o interesse 

não só da equipe técnica local, mas também dos legisladores e gestores estaduais. 

 

3.2 Há coexistência dos discursos político e técnico na descentralização? 

 

A mensagem de cunho político é capaz de transformar e gerar resultados, 

conforme os propósitos pretendidos, os atores envolvidos e o contexto que circunda 

essa mensagem (Fernandes, 2016). Inclusive, a omissão ou ausência dos 

envolvidos podem trazer repercussões ainda mais significativas quando ocorrem nas 

interações de poder, de ideologia e conhecimento técnico. 

Foucault (1996) foi muito perspicaz ao explanar – nos discursos ideológicos 

– acerca da correlação entre saber e poder e, ainda, as consequências disso nas 

mensagens políticas. Ao usar do poder regulador de que dispõe, a Aneel assentou à 

Diretoria as decisões máximas por ocasião de divergência de entendimentos. 

Contudo, esse colegiado da Aneel – como indicado – é constituído com base em 

preceitos técnicos, mas também políticos. 
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 Artigo 51 da REN 417: “Por acordo entre as partes, o Contrato de Metas continua vigente mesmo 
quando extinto o Convênio de Cooperação. ” 
Artigo 62 da REN 417: “O Contrato de Metas tem como condição para sua celebração a existência de 
Convênio de Cooperação firmado com o Estado-membro.” 
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O estabelecimento dos requisitos do artigo 3930 da REN 417 se faz 

pertinente e indispensável. Do contrário, o discurso político, geralmente, 

discricionário poderia fazer-se valer sobre os aspectos técnicos, costumeiramente, 

vinculados e positivados. O Supremo Tribunal Federal, doravante STF, nesse 

sentido, indicou a necessidade de os dispositivos – no que diz respeito às agências 

reguladoras – estarem devidamente positivados. Com esse formalismo, evitam-se as 

incertezas jurídicas, costumeiramente, na estruturação administrativa estadual. 

No caso da descentralização de parte das atividades da Aneel, essa forma de 

atuação em gestão associada com os Estados-membros deve, não só, ser 

incentivada, mas desenvolvida. E, para isso, deve considerar a presença, a 

influência e a relevância, em cada contexto, dos discursos político e técnico. 
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 “Art. 39. O Convênio de Cooperação somente é celebrado com a comprovação das condições discriminadas a 
seguir: I - constituição, por parte do Estado-membro, de AGÊNCIA com lei de criação; lei ou decreto de 
regulamentação, quando houver; e regimento interno promulgados e publicados, os quais disporão 
necessariamente sobre a: a) competência para a execução, sob delegação, de serviços públicos da União; b) 
autonomia administrativa, financeira, decisória e patrimonial; c) nomeação de dirigentes pelo chefe do Estado-
membro, após aprovação pela Assembléia Legislativa ou Câmara Legislativa, para cumprir mandatos fixos e, 
preferencialmente, não coincidentes; d) existência de órgão colegiado de deliberação máxima com, no mínimo, 
três membros não impedidos de atuar em processos administrativos do setor de energia elétrica, conforme art. 
18, da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999; e e) existência de, no máximo, duas instâncias recursais 
administrativas, com vistas a atender ao disposto no art. 57, da Lei 9.784, de 1999, e à legislação federal que 
estabelece a ANEEL como instância máxima nos processos administrativos sobre energia elétrica. II - 
estruturação, por parte do Estado-membro, de AGÊNCIA com: a) corpo técnico administrativo para exercer as 
atividades da área-meio, e instalações físicas adequadas para a execução das atividades descentralizadas; e b) 
Comissão de Ética criada nos moldes do inciso XVI, do Decreto 1.171, de 1994, e suas alterações.” 
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4 A ANÁLISE DA RELEVÂNCIA ESTRATÉGICA DOS DISCURSOS POLÍTICO E 

TÉCNICO NA CELEBRAÇÃO DE UM CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 

 

4.1 A relevância estratégica para um Convênio de Cooperação dos discursos 

político e técnico 

 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (doravante Aneel) – para atingir o 

objetivo de “Aprimorar a atuação da ANEEL nos Estados” (Planejamento Estratégico 

2014-2017)31 – deve instar a celebração de Convênio de Cooperação (doravante 

CC) nos entes políticos estaduais em que detém interesse técnico e político. Isso 

está esculpido na REN 417. 

No caso do interesse técnico, o poder e o saber (Focault, 1996) estão 

disciplinados não só na REN 417, como também nos regulamentos técnicos para a 

gestão das atividades especializadas. No entanto, no que diz respeito ao interesse 

político em celebrar CC, geralmente, há uma divergência de interesses, em alguns 

casos conflitantes com os preceitos técnicos. Não existe a formalização do discurso 

político, como no caso dos regramentos especializados de cada atividade 

descentralizada. 

Nenhum dos dois discursos tratados nesse estudo sobre descentralização 

de parte das atividades da Aneel pode ser exaustivamente disciplinado ou 

codificado. O técnico pode ser mais bem detalhado, mas não de forma completa. O 

político oscila muito quanto à perenidade, pois, além de defender ideologias 

(Fernandes, 1996), segue – como estipula o artigo 1º da Lei 9.427, de 1996 – as 

diretrizes governamentais. 

Somar as forças32 técnicas e políticas garante uma gestão articulada da 

descentralização, em que a Aneel atuará em todas as frentes possíveis para 

viabilizar o alcance dos resultados propostos no Planejamento Estratégico 2014-

2017 e no 2017-2020 (este, ainda em confecção na organização). 

 

                                                        
31

 Vide Anexo B. 
32

 Se é que é possível utilizar-se desta expressão – “somar forças técnicas e políticas” – no que diz 
respeito à utilização de discursos e respectivas análises. 
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4.2 As disposições políticas e técnicas de um Convênio de Cooperação 

celebrado entre a União (Aneel) e o Rio Grande do Sul (Agergs) 

 

 Entre as agências reguladoras estaduais com as quais a Aneel mantém CC 

desde a sua criação, em 1996, por meio da Lei 9.427, a Agergs (Agência 

Reguladora dos Serviços Delegados do Rio Grande do Sul) e a Arce (Agência 

Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará) foram 

selecionadas para executarem o projeto piloto de vigência da Resolução Normativa 

417, de 23/11/2010, (doravante REN 417) conforme dispõe a Nota Técnica 079/2010 

– SRI/ANEEL, de 10/12/201033. 

 Neste projeto, a Aneel selecionou, segundo quesitos técnicos e institucionais 

(políticos), quais agências reguladoras estaduais conveniadas teriam condições de 

passar pelas mudanças para o novo modelo de descentralização com menores 

dificuldades. Cabe repisar que este modelo é baseado na gestão associada de 

serviços públicos e, por conta disso, no lugar de verificar os meios de viabilizar a 

descentralização (modelo Aneel de delegação até o exercício financeiro de 2009), 

busca alcançar os resultados pactuados – via Contratos de Metas (doravante CM) – 

entre as agências envolvidas. 

 Nessa linha, a agência reguladora gaúcha, em contraste com a agência 

reguladora do Ceará34, comprovou o cumprimento de todos os dispositivos 

presentes no artigo 39 da REN 417. No caso da Arce, esse fato – por decisão da 

Diretoria da Aneel – só ocorreu em 2015. Diante disso, optou-se, como exemplo, por 

analisar o Convênio de Cooperação 15/2010 – ANEEL (doravante CC-15)35, firmado 

com a Agergs em 15/12/2010. 

 No preâmbulo do CC-15, registram-se os dados referentes aos signatários, à 

época, o Diretor-Geral Nelson José Hübner Moreira, por parte da Aneel, e a 

Conselheira-Presidente Gertrudes Pelissaro do Santos, por parte da Agergs. Mesmo 

                                                        
33

 Sicnet é o sistema de registro e controle de documentos na Aneel. A consulta documental, caso o 
processo administrativo e os documentos não estejam sob sigilo, pode ocorrer por meio da internet 
(www.aneel.gov.br). O registro Sicnet da Nota Técnica 079/2010-SRI/ANEEL é 48558.002369/2010-
00 (Vide Anexo C). 
34 O registro Sicnet do Extrato de Decisão da Diretoria, de 22/12/2015, é 48512.005267/2015-00 
(Vide Anexo D). 
35 O registro Sicnet do Convênio de Cooperação, de 15/12/2010, é 48535.000209/2010-00 (Vide 
Anexo E). 
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com esse formalismo técnico, os envolvidos na celebração do instrumento são os 

dirigentes das agências reguladoras (federal e estadual). E estes agentes públicos 

são escolhidos pelos chefes do Poder Executivo com a aprovação dos respectivos 

Poderes Legislativos, de acordo com os requisitos estabelecidos no artigo 39 da 

REN 417. Assim, mesmo com a previsão em normativo da nomeação, esses 

dirigentes não dissociam as ideologias que defendem dos cargos técnicos para os 

quais foram nomeados. 

 Ao tratar do objeto do CC-15, a cláusula primeira traz o discurso técnico 

acerca da forma de atuação da Aneel. Nessa parte, institui-se a delegação em 

regime de gestão associada de serviços públicos entre entes federativos. Posto isso, 

o arcabouço normativo vai ao encontro da segurança jurídico-institucional 

necessária para validar o discurso técnico da relação entre os entes políticos, 

conforme dispõe o Parecer 1129/2010-PGE/ANEEL, de 10/12/201036, no item II – da 

análise. 

 Na cláusula segunda, em sequência, mais um dispositivo contratual busca 

evidenciar o caráter técnico do Convênio. Dispõe que o exercício das competências 

da Aneel descentralizadas à Agergs somente ocorrera após a celebração de um 

CM37. Este instrumento, vale repisar, transfere às agências reguladoras estaduais 

conveniadas não somente a autorização para realizar as atividades 

descentralizadas, mas também o orçamento para viabilizar essa permissão da 

Aneel. E, não por acaso, é firmado entre cada área técnica descentralizadora da 

Aneel e a agência reguladora estadual. 

 Apesar disso, na linha do disposto por Silva (2016) e ainda sobre a cláusula 

segunda, um CC e os respectivos e possíveis CM surgem de uma negociação 

facultativa. Os entes políticos e respectivas agências reguladoras estaduais 

envolvem-se nesse processo de descentralização por convergência de vontades e, 

principalmente, interesses. Diante disso, o discurso de alinhamento de posturas e 

                                                        
36

 O registro Sicnet do Parecer 1129, de 10/12/2015, é 48516.022025/2010-00 (Vide Anexo F). 
37

 A definição de Contrato de Metas está no artigo 1º, parágrafo único, inciso VIII, da Resolução 
Normativa 417, de 23/11/2010: “Contrato de Metas: instrumento pactuado entre a ANEEL e a 
AGÊNCIA por meio do qual são fixadas as atividades a serem executadas em regime de gestão 
associada de serviços públicos;”. E no caput no artigo 25 da Resolução Normativa 417, de 2010: “O 
Contrato de Metas, firmado entre a ANEEL e a AGÊNCIA, é o instrumento que autoriza e disciplina a 
execução das atividades descentralizadas com vistas à operacionalização da gestão associada de 
serviços públicos.”. 
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ações é político, pautado na ideologia dos participantes, dos significados que o 

exercício das atividades pode proporcionar e o contexto de efetivação de políticas 

públicas benéficas ao setor elétrico brasileiro. 

 Nas obrigações das partes, esculpida na cláusula terceira, entre outras, 

destacam-se a determinação à Agergs de cumprir os requisitos estabelecidos no 

artigo 39 da REN 417. Apesar do discurso técnico deste artigo da Resolução, nele 

também está estipulada a sabatina dos diretores pelos Poderes Executivo e 

Legislativo. Como destacado para viabilizar esses profissionais indicados, há a 

disputa – como dispõe Foucault (1996) – entre poder e saber, porque sem a devida 

negociação de significados entre os atores envolvidos, no contexto político do setor 

elétrico, as nomeações não acontecem. 

 Ainda na cláusula terceira, as obrigações estipuladas à agência reguladora 

federal tratam da legitimação política da Aneel como autoridade reguladora do setor 

elétrico. Apesar da delegação feita à Agergs para representar e executar atividades 

em nome da Aneel, esta entidade federal estipulou – não só uma cláusula contratual 

– mais um dispositivo da REN 417 para comunicar a celebração do CC aos agentes 

estaduais do setor de energia elétrica. O intuito é enfatizar qual é a organização 

referência para tratar dos assuntos atinentes ao setor elétrico, em âmbito nacional, 

mesmo com o apoio técnico estadual. Mais uma vez, na lição de Fernandes (2016) 

ao tratar dos ensinamentos de Foucault, o poder convalida o saber. 

 Ainda no que diz respeito às obrigações das partes, em especial as dispostas 

para a Aneel, a especialização técnica é validada, em contraste à comunicação 

política feita na cláusula anterior, por meio de uma avaliação da gestão associada de 

serviços públicos. Nesta, conforme estipula a Nota Técnica 67/2016-SCR/ANEEL, 

de 27/7/201638, serão analisados os requisitos para celebrar um CC (artigo 39 da 

REN 417), os insumos e produtos envolvidos ao longo de todo o processo e as 

contribuições das agências reguladoras estaduais conveniadas acerca da 

descentralização. A partir dessa verificação, os signatários do CC-15 construirão um 

plano de melhoria39, visando o alcance das metas e resultados pactuados entre a 

Aneel e a Agergs. 
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 O registro Sicnet da Nota Técnica 67, de 27/7/2016, é 48574.001550/2016-00 (Vide Anexo G). 
39

 O plano de melhorias vai ao encontro do disposto em um plano de ações apresentado pela 
Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) em 2015. 
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 A cláusula que trata dos recursos financeiros (no caso, a quarta) indica a 

ausência desses recursos ao firmar o CC-15 e a ausência de encargos jurídicos 

entre as partes envolvidas. Com essa indicação contratual, evita-se que o 

instrumento eminentemente político pudesse enviesar a alocação de recursos das 

atividades técnica para outros propósitos que não o alcance dos resultados firmados 

no CM. Por oportuno, na contramão do que dispôs Fernandes (2016) sobre Weber, 

vale destacar que os discursos político e técnico não são excludentes, mas 

coexistentes, ainda mais para viabilizar políticas públicas de energia elétrica. Assim, 

a ideologia política pode não convergir com as questões técnica, contudo, nem por 

isso, trata-se de algo aquém ou além da moralidade pública. 

 A cláusula quinta – do acompanhamento – indica a gestão, par e passo, da 

manutenção dos requisitos estabelecidos nos normativos e no CC-15. O regulador 

ao dispor essa necessidade dá sinais técnicos e políticos da importância desses 

dispositivos da REN 417. A preservação da autonomia do ente regulador garante a 

especialização da organização nas deliberações atinentes ao setor elétrico. Por sua 

vez, como destacado anteriormente, a nomeação dos diretores com a participação 

de dois Poderes insere a negociação política como parte da escolha de dirigentes 

que executarão as políticas públicas estabelecidas pelo Estado. 

 Ao tratar da vigência, a cláusula sexta estabelece a duração do CC por prazo 

indeterminado. Em tese, o discurso político de um Convênio seria submetido às 

disposições técnicas, porque a estabilidade deve não só ser alcançada, mas deve 

também ser mantida ao longo de anos e não ficar adstrita apenas aos mandatos dos 

chefes do Poder Executivo estadual. No entanto, como o discurso político é uma 

arena de disputa de poder e difusão de ideologias, reiteradamente, a cada novo 

governador o risco de descumprimento dos requisitos ronda os CC. No Pará, por 

exemplo, em 2015, o ajuste promovido na lei de criação da agência reguladora 

estadual rompeu a estabilidade almejada pelo CC, e a Arcon (Agência de Regulação 

e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará) teve o respectivo Convênio 

denunciado, conforme estipula o artigo 50 da REN 417. 

 Nessa linha, a próxima cláusula do CC-15 trata exatamente da denúncia de 

um Convênio. O discurso técnico, neste item contratual, coexiste com o discurso 

político, provavelmente, de forma mais explícita. Ao todo, são três cláusulas que 
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tratam da denúncia e consequente fim da gestão associada de serviços públicos. 

Nas duas primeiras, pode-se aferir o aspecto técnico, pois se trata de 

descumprimento de cláusulas e (ou) da constatação de ilegalidades quanto à 

entrega de documentos. Contudo, ao instituir o interesse das partes como terceiro 

motivo para findar o CC, vislumbra-se a inserção da divergência ideológica entre as 

agências reguladoras como forma de inviabilizar a realização de atividades em nome 

da Aneel. 

 Da sétima, segue-se para a cláusula nona (dos casos omissos). As demais 

que ainda restam (oitava e décima) não serão tratadas porque dizem respeito a 

questões normatizadas pela Lei 8.666, de 21/6/1993. Esses temas não foram objeto 

de análise neste trabalho acadêmico. 

 De volta ao disposto na cláusula acerca dos casos omissos, verifica-se a 

ratificação da Diretoria da Aneel como instância máxima técnica e, também, política. 

Esse dispositivo coaduna com o artigo 4º da REN 41740 e reitera os dispositivos do 

artigo 39 dessa mesma Resolução. No que diz respeito aos requisitos deste artigo, 

estabelece-se o colegiado Aneel como a última instância em processos 

administrativos de energia elétrica como dispõe a Lei 9.784, de 29/11/1999. Em 

contraste, o discurso político presente nesta cláusula estipula a articulação entre os 

signatários de um CC – no exemplo, Aneel e Agergs – como forma de cotejar 

eventuais omissões ou interpretações divergentes. 

 Diante do exposto, o estabelecimento de significados técnico e político entre 

emissor e receptor, dentro de contextos específicos como o CC-15, emblemas de 

uma ideologia, com fins persuasivos, não pode ser descartado ou ignorado. Deve – 

em verdade – ser considerado, tratado e utilizado para atingir os fins institucionais a 

que a Aneel se propôs não só ao firmar sua missão, mas também ao seguir o 

disposto na Lei 9.427, de 1996, e a REN 417. Isso não é só estratégico com vistas a 

alcançar um objetivo no futuro (Kotler e Keller, 2006), também é ético, transparente, 

eficiente, impessoal, legal e profissional. 

  

                                                        
40

 De acordo com disposto no artigo 4º da Resolução Normativa 417, de 23/11/2017: “Compete à 
Diretoria da ANEEL deliberar sobre eventuais interpretações divergentes ou casos omissos desta 
Resolução Normativa, após a oitiva dos interessados.”. 
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CONCLUSÃO 

 

 De acordo com a exposição realizada neste trabalho, a repercussão do 

discurso político – frente às questões técnicas –, por ocasião da descentralização de 

parte das atividades da Agência Nacional de Energia Elétrica (doravante Aneel) às 

agências reguladoras estaduais, apresenta relevância estratégica para a gestão 

institucional da organização. 

 A relevância do discurso político nas atividades descentralizadas pela Aneel 

foi demonstrada. Como elementos dessa discussão, foi descrita a forma de atuação 

descentralizada da Aneel. Além disso, foi feita a distinção entre os discursos político 

e técnico no escopo dessas atividades. E, para finalizar, foi feita uma análise da 

relevância estratégica desses discursos – político e técnico – por ocasião da 

celebração de Convênio de Cooperação (doravante CC). 

 Ao descrever a forma de atuação descentralizada da Aneel, buscou-se 

apresentar se as questões normativas e as mudanças realizadas nestes 

instrumentos ainda mantinham alinhamento com os propósitos da delegação de 

competências aos entes estaduais, devidamente, capacitados. Isso foi comprovado, 

como também se destacou o papel da Aneel em coordenar esse processo que visa 

à cooperação interfederativa, por meio da gestão associada de serviços públicos. 

Ademais, a descentralização foi apresentada como a forma pertinente de a Aneel 

expandir sua capacidade de atuação, sem descartar a centralização de algumas 

atribuições, seja por opção da Aneel, seja por limitações legais, seja por falta de 

estruturação da Administração Pública estadual. 

 No que diz respeito à distinção entre os discursos político e técnico na 

descentralização praticada pela Aneel, as análises realizadas contribuíram para o 

alcance dos objetos. A Análise do Discurso (doravante AD) foi aplicada aos 

principais instrumentos, segundo a Resolução Normativa 417, de 23/11/2010, que 

viabilizam a delegação de escopo da Aneel aos Estados-membros (e respectivas 

agências reguladoras estaduais). Ficaram patentes a coexistência e a influência 

desses discursos – o político sobre o técnico e este sobre aquele – na escolha, 

avaliação e celebração dos instrumentos da Aneel de descentralização (Convênio de 

Cooperação e Contrato de Metas com as agências reguladoras estaduais). 

Número: 48574.001138/2017-00



43 

 

 
 

 Quanto à análise estratégica dos discursos político e técnico por ocasião da 

celebração dos CC, essa discussão logrou êxito. Permite-se, por meio desses 

discursos, uma gestão articulada da descentralização, em que a Aneel atuará para 

viabilizar o alcance das metas estabelecidas no seu planejamento quadrienal. 

Ademais, a partir do exemplo do Convênio de Cooperação 15/2010-ANEEL firmado 

com a Agergs (Agência Reguladora dos Serviços Delegados do Rio Grande do Sul), 

as análises concluíram não só a presença dos discursos, como também 

convalidaram – por meio da teoria de AD – a coexistência de ideologias, atores, 

contextos e significados políticos e técnicos. 

 Chamaram a atenção como limitação a tratar em outra oportunidade as 

questões atinentes ao orçamento da agência reguladora federal e à autonomia. É a 

Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica (doravante TFSEE) que 

viabiliza o escopo de atuação da Aneel. Trata-se de um tributo vinculado pago pelos 

contribuintes em virtude dos serviços prestados pela Aneel ao longo do território 

nacional. Diante disso, não caberia ao governo federal cogitar o contingenciamento 

orçamentário. A Aneel teria – em tese – orçamento próprio, mesmo estando adstrita 

a limitações por compor a Administração Pública Federal indireta, e estaria, apenas, 

repassando parte da TFSEE – por meio da descentralização – a quem detém 

condições de representá-la nos Estados-membros. Depreende-se, por conta do 

montante por vezes aplicado (em alguns casos, corte orçamentário de mais de 

40%), que há o comprometimento não só da delegação de atividades, como também 

da gestão institucional. A Aneel, praticamente, para, porque não tem condições para 

atingir as metas estabelecidas no planejamento estratégico e pactuadas no Contrato 

de Gestão (celebrado com o Ministério de Minas e Energia). 

 Posto isso, a descentralização de parte das atividades da Aneel como forma 

de viabilizar a gestão associada de serviços públicos é válida, aplicável e 

estratégica. O fato de conviver com limitações e (ou) problemas não inviabiliza a 

aplicação do modelo. Talvez, por conta de envolver discursos (político e técnico) tão 

distintos em algumas situações, mereça uma atenção mais acurada não só do corpo 

técnico (em especial, dos gestores das Unidades Organizacionais), mas também da 

Diretoria. Assim, reiteradamente não haveria necessidade de discutir o modelo, e 
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sim, investir energia no desenvolvimento e aprimoramento de um modelo que, em 

2017, completa vinte anos de aplicação. 
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ANEXO A – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2014-2017 DA ANEEL 

Mapa Estratégico 
O Mapa Estratégico demonstra a relação dos objetivos estratégicos com as diretrizes institucionais do 
Planejamento Estratégico. Ele é composto por três perspectivas – Resultados, Processos e Recursos 
– e 18 objetivos estratégicos. 

 

 

Por opção metodológica, os objetivos estratégicos na perspectiva Resultados não apresentam 
iniciativas estratégicas associadas. Entende-se que o alcance dos objetivos desta perspectiva provém 
dos resultados das iniciativas propostas para catalisar o alcance dos objetivos das perspectivas 
Processos e Recursos. 
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ANEXO B – NOTA TÉCNICA Nº079/2010-SRI/ANEEL, DE 10 DE DEZEMBRO DE 

2010 
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Nota Técnica n°. /2010-SRI/ANEEL

Em AO de dezembro de 2010.

Processo: 48500.006045/2010-63

Assunto: Celebração de Convênio de Cooperação 
entre a ANEEL e a AGERGS para delegação de 
atividades complementares vinculadas às atribuições 
daANEEL

I - DO OBJETIVO

Proposição de celebração de Convênio de Cooperação, no âmbito da Resolução Normativa 
n° 417, de 23 de novembro de 2010, entre a ANEEL e a Agência Estadual de Regulação dos Serviços 
Públicos Delegados do Rio Grande do Sul -  AGERGS. O instrumento proposto iniciará a execução de 
atividades descentralizadas, relacionadas às atribuições da ANEEL, e terá vigência por tempo indeterminado, 
a partir de 1o de janeiro de 2011.

II - DOS FATOS

2. A Lei n°. 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que criou a ANEEL, faculta à União 
descentralizar para os Estados e o Distrito Federal - mediante Convênio de Cooperação - a execução das 
atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia 
elétrica de competência da ANEEL.

3. Em cumprimento à Lei acima mencionada, a ANEEL vem descentralizando atividades para os 
Estados da Federação visando, especialmente:

a) aproximar a ação reguladora dos agentes, consumidores e demais envolvidos do setor de 
energia elétrica;

b) tomar mais ágil e presente a ação reguladora; e,

c) adaptar as ações de regulação, controle e fiscalização às circunstâncias locais.

4. Em 03 de agosto de 2009, por meio da Portaria n° 1.311, foi instituído Grupo de Trabalho -

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência&
c q o ^ m / ocxo- o q  i
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Fl. 2 da Nota Técnica n°. 0 ^ 3  /2010 -  SRI/ANEEL, de /12/2010

GT de Descentralização com a finalidade de aprimorar os normativos utilizados para gerir a descentralização 
das atividades complementares de apoio à regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de 
energia elétrica pela União aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos do artigo 20, da Lei n° 9.427.

5. No decorrer dos trabalhos, constatou-se a necessidade de revisão da Lei de Criação da 
ANEEL e foram alterados, entre outros, os artigos 20 a 22, da Lei n° 9.427, visando à gestão associada de 
serviços públicos, mediante Convênio de Cooperação.

6. Após as alterações mencionadas, tornou-se necessária a elaboração de proposta de revisão 
da norma relativa à gestão e ao acompanhamento das atividades descentralizadas pela ANEEL, resultando 
na prorrogação do prazo para a execução dos trabalhos do GT de Descentralização até 30 de junho de 2010, 
por meio da Portaria n° 1.465, de 1o de fevereiro de 2010.

7. Em 21 de setembro de 2010, as agências estaduais conveniadas foram informadas, por meio 
do Oficio Circular n° 260/2010-SRI/ANEEL, que a AGERGS e a ARCE foram selecionadas para a execução 
do projeto piloto de implementação da nova Resolução. Diante disso, essas duas agências firmarão, com a 
ANEEL, Convênios de Cooperação e Contrato de Metas, conforme novo modelo desenvolvido pelo GT.

8. Em 6 de outubro de 2010, em reunião realizada na ANEEL com as agências escolhidas para 
o projeto piloto, tratou-se do cronograma de início desse projeto em 2011.

9. A Diretoria da ANEEL, em 17 de novembro 2010, realizou reunião técnica com esta 
Superintendência, a qual apresentou o resultado dos trabalhos do GT, por meio de uma minuta da nova 
Resolução Normativa, que versava sobre os novos procedimentos e modelos de delegação de atividades da 
ANEEL às Agências estaduais. A Diretoria determinou a continuidade dos trabalhos, visto que a minuta da 
resolução atendia as diretrizes desta Agência federal no tocante ao relacionamento com seus parceiros 
estaduais.

10. Com vistas a garantir o cumprimento do cronograma supracitado, por meio do Oficio n°. 
310/2010-SRI/ANEEL, de 18 de novembro de 2010, esta SRI solicitou manifestação formal da AGERGS 
quanto a seu interesse em receber delegação da ANEEL nos moldes estabelecidos pelo GT, via celebração 
de Convênio de Cooperação, e solicitou, adicionalmente, o encaminhamento dos documentos necessários, 
considerando que o processo de delegação de atividades da ANEEL encontrava-se em fase final de 
atualização.

11. Em 19 de novembro de 2010, por meio do Ofício 294/2010-CS, a AGERGS manifestou 
interesse em firmar novo Convênio de Cooperação com a ANEEL, e encaminhou a documentação solicitada.

12. Em 23 de novembro de 2010, a Resolução Normativa n° 417 foi aprovada pela Diretoria da 
ANEEL, e no dia 26 de novembro do corrente ano, foi publicada no Diário Oficial da União.

13. Esta Superintendência encaminhou a AGERGS, em 26 de novembro de 2010, por meio do 
Oficio n° 321/2010/SRI/ANEEL, cópia da Resolução Normativa n° 417, de 2010, bem como minuta do novo 
Convênio de Cooperação para análise jurídica das cláusulas a serem pactuadas.

14. Em 29 de novembro de 2010, a procuradoria da AGERGS respondeu -  por meio do Ofício 
309/2010-CS -  a solicitação da SRI. A Agência gaúcha solicitou que seja feita referência ao Decreto Estadual

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
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n° 47.556, de 11 de novembro de 2010, no preâmbulo do Convênio de Cooperação. 

III-D A  ANÁLISE

15. O artigo 24 da Resolução Normativa n.° 417, de 2010, conceitua o Acordo de Interesses 
como o instrumento por meio do qual são estabelecidas as condições para o exercício da gestão associada 
de serviços públicos, que se efetiva com a celebração de Convênio de Cooperação.

16. O artigo 25, por sua vez, preceitua que o Acordo de Interesses deve dispor, entre outros 
requisitos, as condicionantes indispensáveis estabelecidas no artigo 39, referentes ao Convênio de 
Cooperação. O parágrafo 2o acrescenta que a ANEEL pode assinar o Convênio sem celebrar, previamente, o 
Acordo de Interesses, desde que o atendimento aos requisitos estabelecidos no caput seja comprovado.

17. Sendo assim, a Superintendência de Relações Institucionais - SRI realizou análise criteriosa 
com a finalidade de averiguar se a AGERGS estaria habilitada para a execução de atividades 
descentralizadas, ou seja, se a agência gaúcha poderia firmar Convênio de Cooperação sem submeter-se à 
etapa do Acordo de Interesses.

18. Há que se destacar, previamente, que segundo o parágrafo 1o do artigo 36 da Resolução 
Normativa n° 417, de 2010, o Convênio de Cooperação é firmado entre a União, representada legalmente 
pela ANEEL, e o Estado membro. Entretanto, o parágrafo 2° do artigo 36 excepcionaliza o preceituado 
quando versa que: ua agência pode celebrar o Convênio de Cooperação, desde que haja expressa delegação 
do Estado membro”.

19. De tal sorte, por meio do artigo 1o, do Decreto n° 47.556, de 11 de novembro de 2010, a 
Governadora do Estado do Rio Grande do Sul delegou competência à AGERGS para firmar Convênio de 
Cooperação com a União, representada pela ANEEL.

20. Salienta-se que, conforme os artigos 91 e 92 da Resolução Normativa n° 417, de 2010, os 
atuais Convênios de Cooperação permanecem em vigor até 31 de dezembro de 2011, aplicando-se as 
disposições constantes nas Resoluções Normativas n° 296, de 11 de setembro de 1998, e n° 276, de 21 de 
agosto de 2007. Entretanto/os atuais convênios podem ser rescindidos de comum acordo para a celebração 
dos instrumentos estabelecidos na Resolução Normativa n° 417, de 2010.

21. O GT, bem como o Diretor-Relator do processo de revisão dos normativos da 
descentralização, selecionou a AGERGS e a ARCE para implantação de projeto piloto. Para tanto, utilizaram 
como critérios: a região em que estão localizadas, abrangendo as particularidades envolvidas no processo de 
delegação de atividades da ANEEL; porte dessas entidades; e qualidade da parceria demonstrada nos 
convênios anteriores, entre outros.

22. A ANEEL mantém parceria com a AGERGS desde 2 de dezembro de 1998, quando foi 
assinado o primeiro Convênio de Cooperação entre essas Agências. Atualmente, encontra-se em vigor o 
Convênio n°. 014/2008, com vigência a partir de 1 de janeiro de 2009, e término inicialmente previsto para 31 
de dezembro de 2013.

* A Nota Técnica è um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da A
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23. Posto isso, faz-se necessário a rescisão do Convênio de Cooperação vigente n° 014/2008, 
pois este não atende os pressupostos de gestão associada de serviços públicos estipulada na Lei n° 9.427, 
de 1996. Além disso,, somente por meio dessa rescisão é possível implantar o modelo de descentralização 
estipulado na Resolução Normativa n°417, de 2010.

24. Sendo de comum acordo a celebração dos novos instrumentos, a SRI efetuou análise técnica 
dos normativos encaminhados pela AGERGS para a composição do processo de Convênio de Cooperação, 
conforme preceituado no art. 42, inciso I, alínea a, da Resolução Normativa n° 417, de 2010, quais sejam:

a) cópia da Lei n° 10.931, de 9 de janeiro de 1997, atualizada até a Lei n° 11.612, de 23 de 
abril de 2001, a qual cria a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos 
Delegados do Rio Grande do Sul - AGERGS e dá outras providências;

b) cópia do Decreto n° 39.061, de 27 de novembro de 1998, que aprova o Regimento Interno 
da AGERGS, com alterações introduzidas pelas Resoluções n° 88/01-CS, de 20 de junho 
de 2001, n 0 89/0, de 17 de julho de 2001, n.° 177, de 08 de janeiro de 2004, n° 195, de 29 
de julho de 2004, n.° 427, de 28 de novembro de 2006, e n° 628, de 02 de agosto de 2007.

25. Foram analisados, também, outros documentos previstos na Resolução Normativa n° 417, de 
2010, e encaminhados pela AGERGS, conforme lista a seguir:

a) cópia do RG, CPF e dos atos de nomeação e posse dos Conselheiros da AGERGS;

b) cópia do CNPJ da AGERGS;

c) certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União;

d) certidão negativa de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros; e

e) certidão de regularidade do FGTS.

26. Destaca-se que a AGERGS não apresentou o Decreto que regulamenta sua Lei Estadual de
criação n°. 10.931. Em pesquisa realizada no endereço eletrônico da AGERGS, não consta o referido ato do 
Governo daquele Estado. De acordo com o Coordenador do Convênio na Agência estadual, esse expediente 
não existe. Salientamos que a doutrina pertinente ao Direito Administrativo explana que uma lei é fonte de 
direito, sendo que um decreto é aprovado com intuito de fornecer informações adicionais não mencionadas 
na lei. Dessa forma, esta SRI aprovou o envio apenas da Lei de criação da AGERGS, visto que esta contém 
as informações necessárias sobre a Agência estadual.

27. No artigo 3o, da Lei de criação: "Compete à AGERGS a regulação dos serviços públicos
delegados prestados no Estado do Rio Grande do Sul e de sua competência ou a ele delegados por outros

. entes federados, em decorrência de norma legal ou regulamentar, disposição convenial ou contratual.” Sendo 
assim, a AGERGS é competente para executar, sob delegação, serviços públicos da União. O disposto nesse 
artigo é suficiente para atender ao requisito estipulado no artigo 39, inciso I, alínea a, da Resolução 
Normativa n° 417, de 2010, a qual determina que a Agência estadual deverá ter competência para a 
execução, sob delegação, de serviços públicos da União.

28. O Regimento Interno da AGERGS, em seu 1o artigo, acrescenta ainda, entre outras, a
* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência
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seguinte competência:

IV - controlar e fiscalizar, bem como normatizar, padronizar; conceder e fixar tarifas dos 
serviços públicos delegados, em decorrência de norma legal ou regulamentar, disposição 
convenial ou contratual, ou por ato administrativo, ao Estado do Rio Grande do Sul, suas 
autarquias, fundações públicas ou entidades paraestatais, em especial nas àreas de:

b) energia elétrica;

XIII - moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesse, no limite das atribuições previstas na 
Lei n° 10.931, de 09 de janeiro de 1997, relativos aos objetos das concessões, permissões e 
autorizações;

29. De acordo com o artigo 1o da Lei n° 10.931/97, a AGERGS tem natureza autárquica e é 
dotada de autonomia financeira, funcional e administrativa, com sede na Capital do Estado do Rio Grande do 
Sul. Dessa forma, a AGERGS atende a todas as formas de autonomia solicitadas pela ANEEL, previstas na 
Resolução Normativa n°417, de 2010, em seu artigo 39, inciso I, alínea b.

30. O artigo 39, inciso I, alínea c, da Resolução Normativa n° 417, de 2010, estabelece que os 
dirigentes de uma Agência estadual conveniada com a ANEEL deverão ser nomeados pelo chefe do Estado, 
após aprovação pela Assembléia Legislativa ou Câmara Legislativa, para cumprir mandatos fixos e, 
preferencialmente, não coincidentes. De acordo com os artigos 6o e 7o, da Lei de Criação da AGERGS, e 
após a análise de todos os documentos enviados pela AGERGS, constatou-se que os requisitos dessa alínea 
foram atendidos. A Lei da AGERGS -  por outro lado -  não menciona a coincidência dos mandatos, embora, 
na prática, a não coincidência tenha ocorrido.

31. Cabe destacar, por oportuno, o estipulado no artigo 8o, da Lei n° 10.931, de 1997. Segundo 
esse dispositivo, o Conselheiro poderá ser destituído, no curso de seu mandato, por decisão da Assembléia 
Legislativa. A possibilidade de destituição do Conselheiro por decisão da Assembléia descaracteriza, em 
parte, a autonomia decisória e administrativa da agência. Cumpre observar, todavia, o disposto na Ação 
Direta de Inconstitucionalidade -  ADI {Medida Liminar) 1949-0. A ementa dessa ADI suspende -  até decisão 
final da ação direta -  a eficácia do artigo 8o, da Lei Estadual 10.931, de 1997. Portanto, o citado artigo não 
configura óbices para a celebração do Convênio de Cooperação.

32. O artigo 6o da Lei de criação da AGERGS estabelece que seu Conselho Superior é o órgão 
de deliberação superior, organizado por regime de colegiado e formado por sete Conselheiros. De acordo 
com as Declarações de Capacitação Técnica entregues a esta SRI em reunião realizada na ANEEL em 7 de 
dezembro de 2010, apenas o Conselheiro Edmundo Fernandes da Silva tem ação trabalhista contra a 
concessionária Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE. Não pode, assim, atuar nos processos 
administrativos dessa empresa.

33. Os demais Conselheiros da AGERGS, por sua vez, não estão' impedidos de atuar em 
processos administrativos do setor de energia elétrica, conforme artigo 18, da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro 
de 2009. Assim, os requisitos exigidos pelo artigo 39, inciso I, alínea d da Resolução Normativa n° 417, de 
2010, formam atendidos pela Agência estadual.

34. O parágrafo 1o, do artigo 6o, da Lei n° 10.931, de 1997, acrescenta que as decisões do

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.

48558.002369/2010-00Número: 48574.001138/2017-00



C* ANEEL
A e tn a 4 NAPOPAI Pf E f it i lG i*  C l (1FICA

Conselho Superior serão tomadas pelo voto da maioria simples de seus membros. O Conselho é a única 
instância recursal da AGERGS. Dessa forma, entende-se que o Conselho é a instância superior. Fato este 
que atende ao indicado pelo artigo 39, inciso I, alínea e, da Resolução Normativa n°417, de 2010.

35. O artigo 39, inciso II, alínea a, da Resolução Normativa n° 417, de 2010, preceitua a 
necessidade de corpo técnico administrativo qualificado presente na Agência estadual, bem como instalações 
físicas adequadas para receber a delegação de atividades da ANEEL. A AGERGS entregou, em reunião 
realizada na sede da ANEEL, a esta SRI as Declarações de Capacitação Técnica de seus servidores, sendo 
que todos foram aprovados para atuarem frente ao Convênio. Com relação às instalações físicas, a AGERGS 
detém infraestrutura compatível com as demandas da ANEEL, conforme já constatado em outras 
oportunidades quando da celebração de Convênios anteriores.

36. A Lei de criação da AGERGS, em seu artigo 5o, estabelece que a AGERGS terá a seguinte 
estrutura básica: o Conselho Superior; a Diretoria-Geral; os três Departamentos (de Qualidade dos Serviços, 
de Tarifas e Estudos Econômico-Financeiro, de Assuntos Jurídicos); e os Núcleos Setoriais.

37. Segundo o artigo 39, inciso II, alínea b, da Resolução Normativa n° 417, de 2010, o Estado
deve estruturar a agência com Comissão de Ética criada nos moldes do inciso XVI, do Decreto 1.171, de 
1994. A Comissão de Ética da AGERGS está constituída desde outubro de 2008, e, em 22 de outubro de 
2010, por meio da Portaria n° 42/2010, a Diretora-Geral Substituta da AGERGS designou servidores para a 
Comissão de Ética vigente.

38. Conforme o Decreto n° 39.061, de 27 de novembro de 1998, que aprova o Regimento
Interno, o quadro de pessoal é definido através da Lei 10.942, de 26 de março de 1997, que foi alterada pela 
Lei n° 13.344, de 04 de janeiro de 2010. Conforme preceituado em seu artigo 1o, a AGERGS detém direção 
superior colegiada e execução afeta à Diretoria-Geral, sendo que será representada pelo Presidente de seu 
Conselho Superior e contará com quadro de pessoal próprio. De acordo com o parágrafo único do mesmo 
artigo, o quadro de pessoal da AGERGS contará com cargos efetivos, com cargos e funções de confiança, 
com os Conselheiros è com o Diretor-Geral, sendo que o ingresso nas carreiras será realizado por concurso 
público de provas e títulos, para o cargo de nível superior, e por concurso público de provas, para os demais. 
Em face ao exposto, destaca-se que a forma de ingresso nas carreiras dessa Agência estadual segue, 
fidedignamente, os procedimentos estabelecidos para contratação de profissionais que atuam como 
servidores na ANEEL.

39. Ademais, a AGERGS se encontra em situação fiscal regular, conforme certidões emitidas,
observados os prazos de validade.

Fl 6 da Nota Técnica n» OW  /2010-SRI/ANEEL.de <0 /12/2010
B

IV - DO FUNDAMENTO LEGAL
«

40. A celebração do convênio está relacionada ao arcabouço legal que dispõe sobre a
descentralização de atividades de competência da ANEEL às agencias reguladoras estaduais e à legislação 
relacionada à gestão associada de serviços públicos, como o convênio de cooperação, a saber:

a) o Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe em seu art. 6o, inciso III: uAs 
atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais: 
( . . . ) - Descentralização";

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência.
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b) a Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que criou a ANEEL, facultou à União 
descentralizar para os Estados e o Distrito Federal, mediante Convênio de Cooperação, a 
execução das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos 
serviços e instalações de energia elétrica de competência da ANEEL;

c) o Decreto n° 2.335, de 6 de outubro de 1997, que no artigo 19 determina que a ANEEL 
promoverá a descentralização de suas atribuições, mediante delegação, aos Estados e 
ao Distrito Federal, de atividades complementares de regulação, controle e fiscalização 
dos serviços e instalações de energia elétrica; e

d) Resolução Normativa n° 417, de 23 de novembro de 2010, editada pela ANEEL, que 
estabelece os procedimentos para a descentralização de atividades complementares a 
ANEEL para os Estados e o Distrito Federal.

V -A  CONCLUSÃO

41. A experiência acumulada com a descentralização das atividades da ANEEL às agências 
reguladoras das unidades da federação, por meio de Convênios de Cooperação, tem se mostrado bastante 
positiva.

42. Nesse contexto, conclui-se pela celebração de Convênio de Cooperação entre a ANEEL e a 
AGERGS para delegação de atividades complementares vinculadas às atribuições da ANEEL, a viger por 
tempo indeterminado a partir de 1o de janeiro de 2011.

VI - DA RECOMENDAÇÃO

43. Em face ao exposto e aos documentos apresentados a esta SRI, recomendamos à Diretoria 
Colegiada da ANEEL a aprovação da proposta de celebração do Convênio de Cooperação entre a ANEEL e 
a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul -  AGERGS.

CARLOS CAMPOS DA COSTA NETO REINER ArtAÜJGÍ FONSECA
Analista Administrativo ' Analista'Administrativo

Desacordo: 

^ / A N D R É  FREIRE DE CARVALHO VENÁNCIO
Superintendente de Relações Institucionais Substituto

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agénda.
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ANEXO C – EXTRATO DA DECISÃO DA DIRETORIA, DE 22 DE DEZEMBRO DE 

2015 

  

Número: 48574.001138/2017-00



 

* O Extrato é um documento que não possui caráter de ato decisório e destina-se tão-somente a individualizar, por processo, o teor 
da decisão da Diretoria da ANEEL conforme proclamada em Reunião (arts. 23 e 30 da NO nº 18 – Resolução Normativa nº 468/2011) 
 

48512.005267/2015-00 

EXTRATO DA DECISÃO DA DIRETORIA 
 
 
Apreciado pela Diretoria da ANEEL na 47ª Reunião Administrativa Ordinária, no dia 16 de dezembro de 2015. 
 
Processo: 48500.006044/2010-19. Assunto: Análise do atendimento dos requisitos do art. 39 da Resolução 
Normativa nº 417/2010, como condição de continuidade do Convênio de Cooperação nº 14/2010, firmado com 
a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – ARCE. 
Área Responsável: Superintendência de Comunicação e Relações Institucionais – SCR. 
Relator: Diretor André Pepitone da Nóbrega. 
 
Decisão: A Diretoria, por unanimidade, decidiu manter o Convênio de Cooperação n° 14/2010, de 14 de janeiro 
de 2011, com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – ARCE, tendo em 
vista o atendimento aos requisitos do art. 39 da Resolução Normativa n° 417/2010. 
 
Ato(s) Administrativo(s): Convênio de Cooperação n° 14/2010 
 

Participaram da reunião o Diretor-Geral, Romeu Donizete Rufino, que presidiu os trabalhos, os 
Diretores André Pepitone da Nóbrega, José Jurhosa Junior, Reive Barros dos Santos e Tiago de Barros 
Correia, e o Secretário-Geral, Frederico Lobo de Oliveira.  
 

 
 
 

Brasília, 22 de dezembro de 2015. 
 
 
 
 

FREDERICO LOBO DE OLIVEIRA 
Secretário-Geral  

 
 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 504D06C700342818 CONSULTE EM http://sicnet2.aneel.gov.br/sicnetweb/v.aspx 

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR FREDERICO LOBO DE OLIVEIRA
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Ofício 332/2010-CS

AGERGS

Porto Alegre, 30 de dezembro de 2010.

Assunto: Resposta Ofícios ns° 0585 e 0586/2010-SLC/ANEEL

Senhor Diretor-Superintendente

O

Em resposta aos Ofícios acima referenciados, estamos encaminhando 
em anexo os seguintes documentos:

s  01 via original do Convênio de Cooperação n° 015/2010, com o objetivo de delegação, 
de competências da ANEEL à AGERGS para a execução de atividades descentralizadas' 
em regime de gestão assxiada de serviços públicos -  assinaturas concluídas de ambas 
as partes.

✓

✓

02 vias originais do Contrato de Metas n° 001/2010, com o objetivo de autorizar a 
execução das atividades descentralizadas para operacionalização da gestão assóciada de 
serviços públicos -  assinaturas concluídas de ambas as partes, porém necessita 
preenchimento pela ANEEL do item 8.1 -  página 4/7. Aguardamos nossâ via originai.

/  /02 vias originais do Contrato de Metas n° 002/2010, com o objetivo de autorizar a 
execução das atividades descentralizadas para operacionalizaçãadá gestão associada de 
serviços públicos -  faltando assinaturas da ANEEL -  aguardamos nossâ via original.

02 vias originais do Contrato de Metas n° 003/2010, com o objetivo de autorizar a 
execução das atividades descentralizadas para operacionalização da gestão associada de 
serviços públicos -  faltando assinatura^d^NEEL^ aguardamos nossaj^a original.

02 vias originais do ContratoJerMetas n° 004/2010, com ^objetivo de autorizara 
execução das atividades descentralizadas para operacionalização da gestão associada de 
serviços públicos -  faltando assinaturas da ANEEL -  aguardamos nossa via original.

1ISSARÍ 
Conseifeira-Presidente

Âo^enhory
DÍDIMO VIEIRA GONÇALVES
Superintendentè de Licitações e Controle de Contratos e Convênios, Substituto 
SGAN -  Quadra 6Ò3x Módulos T  E “J”
0830-030 -Brasília -DF,

RECEBIDO EM:
Q& /  O i /o2QjJ-

Por.
iiaanne Nery Vasconcelos Martins
• ;)e;iiitendénciâ de Licitações e Controle 

üe Contratos de Corwènios - S L C  Matrlcuki: 2401006

AGERGS -Agênda Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul
Av. Borges de Mecleiros>^659, 14° andar - Porto Alegre - RS - CEP 90020-023 - CNPJ 01962045/0001-00 
Fone/Fax: (51)3288.8800 Ouvidoria: 0800.979.0066 www.agergs.rs.gov.bragergs@agergs.rs.gov.br

^  Vfô 35 OOo 203  /  20M . 0Ò
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Processo n.° 48500.006045/2010-63

iiBM i8MM iCONVENIODECOOPERAÇAON0JiriSM/201Q?ANEEL

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A UNIÃO E O ESTADO DO 
RIO GRANDE DO SUL, COM O OBJETIVO 
DE DELEGAR COMPETÊNCIAS PARA A 
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES 
DESCENTRALIZADAS EM REGIME DE 
GESTÃO ASSOCIADA DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS.

A UNIÃO; neste ato representada pela AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA,
autarquia sob regime especial, criada pela Lei n° 9.427, de 26 de dezembro 1996, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 02.270.669/0001-29, com sede e foro no Distrito Federal, doravante 
denominada ANEEL, representada neste ato, na forma do art. 10, inciso V, do Anexo I, do Decreto 
n° 2.335, de 6 de outubro de 1997, por seu Diretor-Geral NELSON JOSÉ HÜBNER MOREIRA, 
brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade n°. 3818/D-CREA/DF, e inscrito no CPF 
443.875.207-87; e o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL; neste ato representado pela AGÊNCIA 
ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO RIO GRANDE DO 
SUL, autarquia sob regime especial, criada pela Lei n° 10.931, de 9 de janeiro de 1997, inscrita no 
CNPJ sob o n° 01.962.045/0001-00, com sede no Estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto 
Alegre, doravante denominada AGERGS, representada neste ato, na forma da alínea ” 'p" do inciso 
II do art. 3o do Decreto n° 39.061, de 27 de novembro de 1998, pela Conselheira-Presidente 
GERTRUDES PELISSARO DO SANTOS, brasileira, casada, portadora do RG n° 1006917338, e 
inscrita no CPF sob n°. 312577200-15; resolvem; de comum acordo e em observância ao disposto 
na Constituição Federal de 1988, na Lei n° 9.427, de 1996, e suas alterações, no Decreto n° 2.335, 
de 1997, na Resolução Normativa n° 417, de 23 de novembro de 2010, na Lei n° 10.931, de 9 de 
janeiro de 1997, Decreto n.° 47.556, de 11 de novembro de 2010 e demais normas afetas à 
descentralização de atividades complementares da ANEEL; celebrar o presente Convênio de 
Cooperação, nas condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

1.1 Constitui objeto deste Convênio de Cooperação a delegação de competências da ANEEL à 
AGERGS para execução de atividades complementares de regulação, controle e 
fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica a serem executadas no âmbito 
do território do respectivo Estado, sob o regime de gestão associada de serviços públicos.

2.1 A delegação de competências objeto deste Convênio de Cooperação somente será 
exercida pela AGERGS, após a celebração do Contrato de Metas.

:ClíÁUSUÎ $EGPND/8gB01XBRClGÍO DÂ GOM̂ ITINÇWDEUSõÃS^
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3.1 Constitui obrigações das partes, além do especificado nas demais cláusulas deste 
instrumento, o seguinte:

3..1.1 por parte da AGERGS:

3..1.1.1 garantir o cumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 39, da Resolução 
Normativa n° 417, de 2010; e

3..1.1.2 cumprir as disposições contidas no artigo 40, da Resolução Normativa n° 417, de 2010.

3..1.2 por parte da ANEEL:

3..1.2.1 comunicar a celebração do Convênio de Cooperação aos agentes estaduais do setor 
de energia elétrica, aos consumidores, por intermédio de suas entidades de 
representação, e aos Poderes constituídos do respectivo Estado-membro; e

3..1.2.2 compartilhar, periodicamente, com as partes interessadas, o resultado da avaliação 
prevista nos artigos 64, inciso II, 88 e 89, da Resolução Normativa n° 417, de 2010..

K P Ü P t l S B f l l l l ^

4.1 O Convênio de Cooperação não envolverá a transferência de recursos financeiros e não 
gerará qualquer encargo ou direito à indenização entre as partes envolvidas.

©

5.1 A ANEEL acompanhará a manutenção dos requisitos estabelecidos no artigo 39, da 
Resolução Normativa n° 417, de 2010, além do especificado nas demais cláusulas deste 
instrumento, promovendo o registro das ocorrências e adotando as providências 
necessárias ao seu fiel cumprimento.

6.1 Este Convênio de Cooperação terá vigência por prazo indeterminado, a partir de sua 
assinatura.

íCaüSÜI^SÉTiMAlPtfDENÚNCiÃi

7.1 Este Convênio de Cooperação poderá ser denunciado, a qualquer tempo, por manifestação 
formal de uma das partes, com antecedência mínima de sessenta dias.

7.2 Constituem motivos para denúncia do Convênio de Cooperação:

7..2.1 inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
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Parecem.0 1129/2010- 

PGE/ANEEL

2 de 3

48535.000209/2011-00Número: 48574.001138/2017-00



C *  ANEEL
A g e n c i a  N a c i o n a l  o e  E n e r g i a  E l é t r i c a

Processo n.° 48500.006045/2010-63

7..2.2 constatação de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento

7..2.3 interesse de uma das partes.

7.3 Por acordo entre as partes, o Contrato de Metas continua vigente mesmo quando extinto o 
Convênio de Cooperação.

m rn

8.1 Este Convênio de Cooperação deve ser encaminhado para publicação, em forma de 
extrato, pela ANEEL, ao Diário Oficial da União -  DOU e, pela AGERGS, ao Diário Oficial 
do Estado -  DOE, até o 5o dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura.

|:.Ü W:

9.1 A Diretoria da ANEEL deliberará, ouvida a AGERGS, sobre eventuais posições divergentes 
acerca deste Convênio de Cooperação.

10.1 O foro da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília, Distrito Federal, será competente 
para apreciar e dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução deste Convênio de 
Cooperação.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas e condições expressas neste Convênio 
de Cooperação, as partes firmam este instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença 
das testemunhas abaixo indicadas, para todos os efeitos legais.

apresentado no caso dolo, negligência ou impericia; e

Brasília-DF, A 5  de Üt-Kjtsrr\ bus>________ de 2010.

■Gôftsetoeira-Presidente da AGERGS ____
ARO DO SANTOS IRA
a A

Pelas Testemunhas:

NOME Im CÍQDO ^chv/r>£ichzA&f>ktâr;<i
/)___ (I ri*
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Parecer n.° 1129/2010- 

PGE/ANEELVISTO

3 de 3

48535.000209/2011-00Número: 48574.001138/2017-00



69 

 

 
 

ANEXO E – PARECER Nº 1129-PGE/ANEEL, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2010 

  

Número: 48574.001138/2017-00



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
PROCURADORIA GERAL -  ANEEL

SGAN -  Quadra 603 / Módulos T  e “J”
CEP 70830-030 -  Brasília -  DF -  Brasil

PARECER Ne -PGE/ANEEL

Referência: Processo n.° 48500.006044/2010-19

Interessada: Superintendência de Licitações e
Controle de Contratos e Convênios - 
SLC.

Assunto: Análise de Convênio de Cooperação a
ser celebrado entre a ANEEL e a 
Agência Reguladora dos Serviços 
Delegados do Rio Grande do Sul - 
AGERGS.

Ementa: Convênio de Cooperação. Gestão
Associada de Serviços Públicos. Art. 241 
da Constituição Federal. Lei n. 
9.427/1996, com redação conferida pela 
Lei n° 12.111/2009. Resolução 
Normativa ANEEL n° 417/2010. 
Descentralização de Atividades 
complementares de regulação, controle e 
fiscalização. Possibilidade Legal. Análise 
da legalidade da minuta apresentada. 
Ressalva quanto ao disposto no item
3.3.1 da minuta do Convênio. 
Acompanhamento pelas áreas técnicas 
do cumprimento integral dos requisitos 
do Art. 39 da Resolução n. 417, de 2010. 
Rescisão do Convênio de Cooperação n° 
14/2008.

A Superintendência de Licitações e Controle de Contratos e Convênios - SLC, por intermédio 
do Memorando n° 1.344/2010-SLC/ANEEL (fls. 118), solicita análise jurídica do Convênio de Cooperação a 
ser celebrado entre a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e a Agência Reguladora dos Serviços 
Delegados do Rio Grande do Sul -  AGERGS.

I -  DOS FATOS

2. A Superintendência de Relações Institucionais -  SRI, por meio do Ofício n° 310/2010-
SRI/ANEEL, de 18 de novembro de 2010, solicitou manifestação da AGESRGS acerca do interesse em 
receber a delegação de competências da ANEEL naquele Estado, para execução de atividades 
complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica na forma 
autorizada pela Lei n° 9.427, de 1996, com a redação conferida pela Lei n° 12.111, de 2009.
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(Fls.2 do Parecer ns W 3  /2010-PGE/ANEEL, de 10 /J Q l /2010).

3. Na oportunidade, informou que estava em processo de implementação a Resolução 
Normativa que regulamenta o novo modelo de Convênio de Cooperação, bem como relacionou os 
documentos que deveriam ser apresentados para a celebração do ajuste.

4. Em resposta, a AGERGS encaminhou o Ofício 294/2010-CS, de 19 de novembro de 2010, 
pelo qual confirma o interesse da Agência Estadual em receber a delegação de competências sob o novo 
modelo, anexando os documentos solicitados.

5. Em 26 de novembro de 2010, por meio do Ofício n° 321/2010-SRI/ANEEL, a SRI informa a 
publicação da Resolução Normativa ANEEL n° 417/2010, que estabelece os novos modelos e procedimentos 
de delegação de atividades da ANEEL, bem como a seleção da AGERGS como agência piloto a partir de 1o 
de janeiro de 2011. Por fim, encaminha minuta do novo Convênio, em atendimento ao inciso III do artigo 42 
da referida resolução normativa.

6. Em 02 de dezembro de 2010, por meio do OF 1423/2010, a AGERGS manifesta-se 
favoravelmente à implementação, a partir de 2011, do novo Convênio. Quanto à minuta encaminhada, não 
faz nenhuma ressalva, acolhendo integralmente os seus dispositivos.

7. Por meio do Memorando n° 648/2010-SRI-ANEEL, encaminha a documentação para análise 
da SLC e, ainda, destaca a necessidade de aprimoramentos necessários na legislação da AGERGS.

8. A Nota Técnica n° 079/2010-SRI/ANEEL conclui pelo atendimento ao estabelecido na 
Resolução Normativa ANEEL n. 417,2010, recomendando a celebração do ajuste à luz do novo modelo.

II-D A  ANÁLISE

11.1 -  DO FUNDAMENTO LEGAL PARA A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO

9. O convênio de cooperação ora em análise tem por objeto a delegação de competências para 
execução de atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos serviços e instalações de 
energia elétrica a serem executados no âmbito do território do respectivo Estado, sob o regime de gestão 
associada dos serviços públicos.

10. A celebração do referido convênio possui fundamento Constitucional, disciplinada no artigo 
241 da Constituição Federal:

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federai e os Municípios disciplinarão por meio de lei os 
consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a 
gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, 
serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n° 19. de 1998)
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(Fls.3 do ParecernflUag/2010-PGE/ANEEL,de 1o l  l X  /2010).

11. No âmbito infraconstitucional, no que concerne aos serviços de energia elétrica, o Convênio 
em apreço possui respaldo no art. 20 da Lei n° 9.427/96, com redação conferida pela Lei n° 12.111, de 2009:

Art. 20. Sem prejuízo do disposto na alínea b do inciso XII do art. 21 e no inciso XI do art. 23 da 
Constituição Federal, a execução das atividades complementares de regulação, controle e 
fiscalização dos serviços e instalações de energia elétrica poderá ser descentralizada pela 
União para os Estados e para o Distrito Federal visando à gestão associada de serviços 
públicos, mediante convênio de cooperação. (Redação dada pela Lei n° 12.111. de 2009) (...)

12. Por sua vez, a Lei n° 9.427, de 1996, foi regulamentada pelo Decreto n° 2.335/97, que dispõe 
da seguinte forma sobre a matéria:

“Art. 4o À ANEEL compete:
XXXVIII - regulamentar e supervisionar as condições técnicas e administrativas
necessárias à descentralização de atividades;
XXXIX - celebrar convênios de cooperação, em especial com os Estados e o Distrito 
Federal, visando à descentralização das atividades complementares de regulação, controle e 
fiscalização, mantendo o acompanhamento e avaliação permanente da sua condução;1’ 
(Grifei)

13. Por fim, no âmbito regulatório, a fim de complementar o comando legal acima referido, a 
Agência editou a Resolução Normativa n° 417, de 2010, estabelecendo procedimentos para delegação de 
competências e para a execução de atividades descentralizadas em regime de gestão associada de serviços 
públicos.

14. Desta feita, possui amparo legislativo a celebração do convênio em apreço.

11.1 -  DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N° 14/2008

15. Conforme informado pela SRI, está em vigor o Convênio de Cooperação n° 14/2008, 
celebrado entre a ANEEL e a AGERGS nos termos das Resoluções n° 276 e 296 da ANEEL.

16. A Lei n. 9.427, de 1996, com a redação conferida pela Lei n. 12.111, de 2009 estabeleceu 
um termo final para convênios firmados anteriormente à alteração legislativa:

Art. 20. (...)
§ A ~  O s a tua is  convên ios de cooperação  perm anecem  em  v ig o r a té  31 de 
dezem bro  de 2011. (Inc lu ído  pela Lei n° 12.111. de 2009)

17. A Resolução n. 417, 2010, por sua vez, possibilitou que os Convênios firmados sob as 
diretrizes anteriores fossem rescindidos antes de 31 de dezembro de 2012, para a celebração dos novos 
instrumentos estabelecidos na norma, de comum acordo.
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(F IM  do Parecer n a u  J3y2010-PGBANEEL.de io I i X  /2010).

Art. 91. Os atuais Convênios de Cooperação permanecem em vigor até 31 de dezembro de 
2011, aplicando-se as disposições constantes nas Resoluções Normativas 296, de 11 de 
setembro de 1998, e 276, de 21 de agosto de 2007.
Parágrafo único. Os atuais Convênio de Cooperação mencionados no caput podem ser 
rescindidos de comum acordo para a celebração dos instrumentos estabelecidos nesta 
Resolução Normativa.

18. Desta feita, antes da entrada em vigor do Convênio ora em apreço, a ser firmado à luz das 
novas diretrizes fixadas pela Lei n° 12.111, de 2009, e pela Resolução Normativa n° 417, de 2010, é 
imperativa a rescisão do Convênio de Cooperação n° 14/2008.

11.1 -  DA COMPETÊNCIA PARA A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO

19. A Constituição Federal atribui apenas aos entes federativos a competência para a
celebração do Convênio de Cooperação. Quanto aos serviços e instalações de energia elétrica, o art. 20 da 
Lei n° 9.427, de 1996, disciplina que cabe à União delegar aos Estados e Distrito Federal a execução destas 
atividades. A relação jurídica tem como partes a União de um lado e, de outro, o Estado ou o Distrito Federal.

20. No âmbito federal, a referida competência da União foi delegada à ANEEL pelo artigo 4o,
inciso XXXIX do Decreto n° 2.335, de 1997. Veja-se.

"Art. 4o À ANEEL compete:
(...)
XXXIX - celebrar convênios de cooperação, em especial com os Estados e o Distrito
Federal, visando à descentralização das atividades complementares de regulação, controle e
fiscalização, mantendo o acompanhamento e avaliação permanente da sua condução;’’
(Grifei)

21. No âmbito estadual, o Estado do Rio Grande do Sul delegou à AGERGS a competência para
celebração do convênio em apreço, conforme o disposto no Decreto n° 47.556/2010, em seu artigo 1o:

“Art. 1o Fica delegada à Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do 
Rio Grande do Sul -  AGERGS competência para firmar convênio de cooperação com a União, 
representada pela Agência Nacional de Energia Elétrica -  ANEEL, para, no âmbito da gestão 
associada de serviços públicos, realizar a regulação complementar dos serviços e instalações 
de energia elétrica no Estado, como previsto na Lei Federal n° 9.427, d e1996"

22. A propósito, cabe destacar que o § 2o do artigo 36 da Resolução n° 417, de 2010 contempla
essas hipóteses:

Art. 36 .0  Convênio de Cooperação é o instrumento que delega competências para a execução 
de atividades descentralizadas, em regime de gestão associada de serviços públicos previsto 
no art. 20, da Lei 9.427, de 1996.
§ 10 O Convênio de Cooperação é firmado entre a União, representada legalmente pela 
ANEEL, e o Estado-membro.
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(Fls. 5 do Parecer ne i  taâ/2010-PGE/ANEEL, de lo l  I X  /2010).

§ 2 0 A AGÊNCIA pode celebrar o Convênio de Cooperação, desde que haja expressa 
delegação do Estado-membro. (sem grifo no original)

23. Desta feita, diante dos dispositivos legais acima transcritos, entende-se como possível que o 
Convênio seja firmado pela ANEEL e pela AGERGS, por delegação dos respectivos entes federativos.

11.2 -  DOS REQUISITOS PARA A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO

24. O art. 39 da Resolução n° 414, de 2010, estabelece os requisitos necessários à celebração 
do Convênio. Vejamos.

Art. 39. O Convênio de Cooperação somente é celebrado com a comprovação das 
condições discriminadas a seguir:
I - constituição, por parte do Estado-membro, de AGÊNCIA com lei de criação; lei ou 
decreto de regulamentação, quando houver; e regimento interno promulgados e 
publicados, os quais disporão necessariamente sobre a:
a) competência para a execução, sob delegação, de serviços públicos da União;
b) autonomia administrativa, financeira, decisória e patrimonial;
c) nomeação de dirigentes pelo chefe do Estado-membro, após aprovação pela 
Assembléia Legislativa ou Câmara Legislativa, para cumprir mandatos fixos e, 
preferencialmente, não coincidentes;
d) existência de órgão colegiado de deliberação máxima com, no mínimo, três 
membros não impedidos de atuar em processos administrativos do setor de energia 
elétrica, conforme art. 18, da Lei 9.784, de 29 de janeiro de 1999; e
e) existência de, no máximo, duas instâncias recursais administrativas, com vistas 
a atender ao disposto no art. 57, da Lei 9.784, de 1999, e à legislação federal que 
estabelece a ANEEL como instância máxima nos processos administrativos sobre 
energia elétrica.

II - estruturação, por parte do Estado-membro, de AGÊNCIA com:
a) corpo técnico administrativo para exercer as atividades da área-meio, e 
instalações físicas adequadas para a execução das atividades descentralizadas; e
b) Comissão de Ética criada nos moldes do inciso XVI, do Decreto 1.171, de 1994, 
e suas alterações.

25. No que pertine à comprovação desses requisitos, por meio da Nota Técnica n° 079/2010, a SRI 
informou que todos restaram atendidos. Isto porque o Art. 8o da Lei Estadual n° 10.931,1997, - que possibilita a perda 
do mandato do Conselheiro por decisão da Assembléia Legislativa - encontra-se com a eficácia suspensa em razão da 
decisão proferida na Medida Cautelar na ADIN n° 1.949-0 pelo Supremo Tribunal Federal.

26. Quanto à minuta de Convênio encaminhada, faz-se uma ressalva quanto à Cláusula 3.1.1.1, a qual 
disciplina que os requisitos do artigo 39 da Resolução n° 417, de 2010, devem ser cumpridas pela Agência Estadual uno 
que couber”. Isto porque os requisitos são cumulativos e a habilitação da Agência depende do cumprimento de todos, 
sem qualquer exceção.
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(Fls. 6 do Parecer ne u  35/2010-PGE/ANEEL, de í ^  /2010).

27. Assim, salienta-se a necessidade da SRI/ANEEL acompanhar o cumprimento, na integra.de 
todas as etapas estabelecidas no dispositivo acima transcrito.

28. É importante registrar que a Nota Técnica n° 079/2010-SRI/ANEEL, de um modo geral, 
apresenta uma série de informações que visam justificar a necessidade da celebração deste convênio. 
Presume-se, portanto, que a SRI/ANEEL, como área responsável pela coordenação desse processo, dispõe 
de todos os documentos necessários à comprovação das informações colhidas.

29. No pertinente ao prazo de vigência indeterminado do Convênio, previsto na Cláusula Sexta, 
tal atende ao disposto no Art. 20, § 3o, inciso II da Lei n. 9.427, de 1996. Outrossim, observamos que para a 
consecução do presente Convênio de Cooperação não é necessária a disponibilidade orçamentária, uma vez 
que nos termos do Art. 37 da Resolução Normativa n. 417, de 2010, a celebração do ajuste não envolve 
transferência de recursos.

30. Outra exigência que foi cumprida refere-se à aprovação, pela Agência Reguladora Estadual 
da minuta de convênio, em atendimento ao disposto no inciso II do Art. 43 da Resolução n. 417, de 2010.

31. Aplica-se( no que couber, a este tipo de convênio o disposto no art. 1161 da Lei n° 8.666/93, 
pelo que se recomenda a sua observância durante o desencadeamento do processo.

32. Por fim, não é demais destacar que a análise jurídica desta Procuradoria, conforme 
solicitado, cinge-se à verificação da legalidade dos termos e conteúdo da minuta encaminhada, em 
obediência ao disposto no inciso II do art. 43 da Resolução n° 419, de 2010. Por isso, desde já, chama-se à 
atenção e responsabilidade das áreas técnicas competentes, para observância de suas atribuições legais 
voltadas à perfeita celebração e execução do convênio.

III-CONCLUSÃO

33. Face ao exposto, entendemos que o Convênio de Cooperação em pauta atende os ditames 
legais correlatos, devendo, conforme colocado, serem observadas as recomendações feitas neste parecer, 
em especial:

a) O Convênio de Cooperação n° 14/2008 deve ser rescindido antes da entrada em 
vigor do Convênio ora analisado, a ser firmado à luz das novas diretrizes fixadas pela Lei n° 
12.111 f de 2009, e pela Resolução Normativa n° 417, de 2010;

b) A Cláusula 3.1.1,1 deve ser alterada para que seja retirada a expressão “no que 
couber”;

1 Art. 116. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres 
celebrados por órgãos e entidades da Administração.
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(Fls. 7 do Parecer n° J O g  /2010-PGE/ANEEL, de to  / ^3- 72010).

c) As áreas técnicas devem assegurar o permanente cumprimento dos requisitos 
estabelecidos no Art. 39 da Resolução n° 417,2010.

34. É o parecer que submeto à apreciação do Senhor Subprocurador-Geral, para, se aprovado,
encaminhamento à Superintendência de Licitações e Controle de Contratos e Convênios -  SLC.

Brasília, 10 de dezembro de 2010.

CAROÍINA LAGES ECHEVERRIA
Procuradora Federal

Aprovo o Parecer n.° ^ 3 /2010-PGE/ANEEL. Encaminhe-se à Superintendência de
Licitações e Controle de Contratos e Convênios -  SLC.
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ANEXO F – NOTA TÉCNICA Nº 67/2016-SCR/ANEEL, DE 27 DE JULHO DE 2016 

Número: 48574.001138/2017-00



 

* A Nota Técnica é um documento emitido pelas Unidades Organizacionais e destina-se a subsidiar as decisões da Agência. 
 

48574.001550/2016-00 

Nota Técnica nº 67/2016-SCR/ANEEL 
 

Em 27 de julho de 2016. 
 
 
 
 
 

Processo: 48500.003725/2013-78. 
 

Assunto: Proposta de aprimoramento da Metodologia de 
Avaliação da Gestão Associada de Serviços Públicos. 

 
 
 
 
 
 
I - DO OBJETIVO 
 
1. Apresentar proposta de aprimoramento da Metodologia de Avaliação da Gestão Associada de 
Serviços Públicos, conforme determinação da Diretoria da ANEEL proferida, em 27/1/2016, na 2ª Reunião 
Administrativa Ordinária. 
 
II - DOS FATOS 
 
2. A Resolução Normativa nº 417, de 23/11/20101, dispõe no Capítulo VI – artigos 88 a 90 – acerca da 
Avaliação da Gestão Associada de Serviços Públicos, cujo objetivo é implementar melhorias nessa gestão. O 
resultado, em virtude disso, será compartilhado com a Diretoria da ANEEL, o Estado-membro e a Agência estadual. 
A coordenação desse processo fica a cargo da Superintendência de Comunicação e Relações Institucionais – SCR. 
 
3. Na sequência, em 27/6/2013, a SCR elaborou a proposta de Metodologia de Avaliação da Gestão 
Associada de Serviços Públicos, por meio da Nota Técnica nº 081/2013-SCR/ANEEL2. 

 
4. Por meio do Memorando nº 440/2015-SCR/ANEEL, de 4/12/20153, a SCR enviou à Diretoria da 
ANEEL do relatório de Avaliação da Gestão Associada de Serviços Públicos, referente ao exercício de 2013, 
resultado da aplicação da metodologia desenvolvida para essa finalidade e aprovada pelo Colegiado. Ademais, por 
conta do aprendizado auferido após o primeiro ciclo avaliativo, solicitou-se a mudança do prazo de execução da 
avaliação de anual para bienal, além de pleitear a não aplicação da avaliação para os exercícios de 2014 e 2015. 

 
5. Em relação ao pleito, em 27/1/2016, a Diretoria da ANEEL decidiu, na 2ª Reunião Administrativa 
Ordinária, aprovar o Relatório da Avaliação da Gestão Associada de Serviços Públicos para o exercício de 2013. 
Também decidiu alterar a periodicidade de aplicação da Metodologia de 1 para 2 anos, como também assentiu com 
a não realização da Avaliação dos exercícios de 2014 e 2015. Determinou, ainda, à SCR que – no prazo de 180 
                                                   
1 Ementa da Resolução Normativa nº 417, de 2010: Estabelece os procedimentos para a delegação de competências da ANEEL aos 
Estados e ao Distrito Federal, para a execução de atividades descentralizadas em regime de gestão associada de serviços públicos. 
2 Registro Sicnet: 48574.001195/2013-00. 
3 Registro Sicnet: 48574.002761/2015-00. 
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dias – apresente a proposta de alteração da Metodologia. 
 

III - DA ANÁLISE 
 

6. A Resolução Normativa nº 417, de 2010, estabeleceu a gestão associada de serviços públicos 
como forma de viabilizar a descentralização de atividades da ANEEL. Dessa forma, permitiu-se uma estabilidade 
maior à relação federativa entre a União, representada pela ANEEL, e os Estados-membros com capacidade para 
realizar as atividades, por meio dos instrumentos estabelecidos pela Resolução (Acordo de Interesses, Convênio de 
Cooperação e Contratos de Metas). Cabe, como preceitua o Capítulo VI desse normativo, avaliar não apenas essa 
estabilidade, como também outros aspectos atinentes à descentralização. 
 
7. A Avaliação da Gestão Associada de Serviços Públicos, cabe destacar, é parte de um processo 
cíclico de planejamento. Este se inicia com a definição da estratégia institucional, seguido pelo alinhamento das 
iniciativas com a estrutura organizacional da ANEEL. Em seguida, é realizado o acompanhamento e avaliação dos 
resultados obtidos, que retroalimentam a estratégia, revisando a formulação inicial, seguindo as características do 
PDCA (Plan, Do, Check e Action), que em síntese expressa o propósito de planejar para realizar e medir para 
melhorar em ciclos contínuos.  
 

 
Figura 1: Ciclo gerencial PDCA aplicado à descentralização de atividades da ANEEL. 

 
8. O primeiro ciclo avaliativo da gestão associada de serviços públicos ocorreu em 2014, aplicando a 
metodologia aprovada em 1º/7/2014. O exercício aferido foi o de 2013. Os resultados foram apresentados em 2015. 
Percebeu-se, à época da consolidação dos resultados, que o instrumento avaliativo apresentou considerável nível 
de dificuldade operacional na aplicação, na consolidação de dados e de informações. Culminou, assim, em um 
processo demorado de construção dos Planos de Melhorias e de tomada de decisões. 
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Figura 2: cronologia de aplicação do 1º ciclo de Avaliação da Gestão Associada de Serviços Públicos. 

 
9. Em decorrência do aprendizado auferido após o primeiro ciclo de avaliação e da decisão da 
Diretoria proferida em 27/1/2016, a SCR desenvolveu uma proposta de aprimoramento da Metodologia de Avaliação 
da Gestão Associada de Serviços Públicos. Os principais objetivos desse acerto metodológico são os seguintes: 
 

a. Estimular o relacionamento institucional entre a ANEEL e as Agências estaduais conveniadas 
(gestão associada de serviços públicos); 

b. Realizar uma avaliação permanente; 
c. Consolidar a cada dois anos (bienal) o Plano de Melhorias; 
d. Desenvolver indicadores de desempenho mais aderentes ao processo de descentralização; 
e. Utilizar, na avaliação, informações de domínio da ANEEL; 
f. Aplicar um questionário mais sucinto e aderente à realidade da descentralização; 
g. Ter como foco não somente a eficiência do processo, mas, também, na efetividade. 

 
10. Busca-se uma simplificação geral do processo de Avaliação da Gestão Associada de Serviços 
Públicos. E isso ocorrerá com uma periodicidade de 2 anos para levantamento e consolidação de todas as 
informações envolvidas. 
 
11. Diante disso, a proposta de aprimoramento da Avaliação se processaria da seguinte forma: 
 

 
Figura 3: proposta de aprimoramento da Avaliação da Gestão Associada de Serviços Públicos. 
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12. Na Avaliação I, averiguar-se-á os requisitos estabelecidos no artigo 39 da Resolução Normativa nº 
417, de 2010, anualmente ou tempestivamente, caso se faça necessário. 
 

Art. 39. O Convênio de Cooperação somente é celebrado com a comprovação das condições discriminadas a 
seguir: 
I - constituição, por parte do Estado-membro, de AGÊNCIA com lei de criação; lei ou decreto de 
regulamentação, quando houver; e regimento interno promulgados e publicados, os quais disporão 
necessariamente sobre a: 
a) competência para a execução, sob delegação, de serviços públicos da União; 
b) autonomia administrativa, financeira, decisória e patrimonial; 
c) nomeação de dirigentes pelo chefe do Estado-membro, após aprovação pela Assembleia Legislativa ou 
Câmara Legislativa, para cumprir mandatos fixos e, preferencialmente, não coincidentes; 
d) existência de órgão colegiado de deliberação máxima com, no mínimo, três membros não impedidos de 
atuar em processos administrativos do setor de energia elétrica, conforme art. 18, da Lei 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999; e 
e) existência de, no máximo, duas instâncias recursais administrativas, com vistas a atender ao disposto no 
art. 57, da Lei 9.784, de 1999, e à legislação federal que estabelece a ANEEL como instância máxima nos 
processos administrativos sobre energia elétrica. 
II - estruturação, por parte do Estado-membro, de AGÊNCIA com: 
a) corpo técnico administrativo para exercer as atividades da área-meio, e instalações físicas adequadas para 
a execução das atividades descentralizadas; e 
b) Comissão de Ética criada nos moldes do inciso XVI, do Decreto 1.171, de 1994, e suas alterações. 

 
13. Os requisitos estabelecem as condições institucionais necessárias para que as Agências estaduais 
possam atuar na descentralização e devem ser mantidos durante a parceria. Eventuais descumprimentos requerem 
atuação por parte da ANEEL e da Agência estadual, no sentido de restabelecê-los – tempestivamente – para que 
não comprometam os resultados almejados com a descentralização. 
 
14. Na Avaliação II, haverá a consolidação de informações de domínio da ANEEL, por meio de 
instrumentos e (ou) indicadores específicos de desempenho. O intuito é avaliar aspectos relacionados aos insumos 
e produtos produzidos na descentralização. A periodicidade pode ser trimestral, semestral, anual ou bienal, a 
depender de que informação está em análise. 

 
15. As informações de domínio da ANEEL a considerar na Avaliação II são as seguintes: 
 

a. Capacitação das Agências estaduais – verificar se o corpo técnico da Agência estadual está 
preparado para atuar nas atividades descentralizadas pela ANEEL; 

b. Índice de Qualidade das Agências – IQA4 – aferir se os produtos entregues pela Agência 
estadual, em um trimestre, e avaliados pelas Unidades Organizacionais descentralizadoras estão 
dentro dos critérios estabelecidos (prazo, quantidade e qualidade); 

c. Pagamentos – certificar se os pagamentos dos produtos entregues pela Agência estadual seguem 
o disposto na Resolução Normativa nº 417, de 2010; 

d. Custos de Referência5 – acompanhar se o reajuste e a revisão estão sendo feitos nos prazos e 
dentro dos objetivos estabelecidos na Resolução Normativa nº 417, de 2010. 

 
16. Na Avaliação III, será feita a avalição estratégica de todo o conjunto das informações aferidas ao 
longo de dois anos. Nesse momento, também, haverá a aplicação de um novo questionário, que objetiva colher as 
impressões dos envolvidos (ANEEL e Agências estaduais) em relação ao relacionamento institucional. 
                                                   
4 O IQA representa a nota da Agência estadual e permite a realização dos pagamentos de forma integral ou com glosa. 
5 Os Custos de Referência são utilizados para quantificar os insumos necessários e os custos associados à execução das atividades 
descentralizadas. Com o objetivo de garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e corrigir eventuais distorções nos produtos 
pactuados, esses custos são reajustados anualmente e revisados a cada três anos. 
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Figura 4: proposta de questionário com novo conjunto de questões para avaliar o relacionamento institucional. 

 
17. Para a consolidação efetiva, a proposta de aprimoramento da Avaliação da Gestão Associada de 
Serviços Públicos será continua ao longo dos dois anos. Assim, é possível atuar de forma mais assertiva sobre 
demandas que possam surgir no decorrer do período, como também construir um Plano de Melhorias mais aderente 
às peculiaridades de cada Agência estadual. O cronograma a seguir indica a época em que cada informação será 
aferida. 
 

 
Figura 5: cronograma de verificação de informações atinentes à descentralização para a Avaliação da Gestão Associada de Serviços 
Públicos. 

 

1º tri IQA / Pagamentos
1º sem Capacitação

2º tri IQA / Pagamentos
2016 1 ano Requisitos / C. Ref. (reajuste)

3º tri IQA / Pagamentos
2º sem Capacitação

4º tri IQA / Pagamentos
2 anos Questionário

1º tri IQA / Pagamentos
1º sem Capacitação

2º tri IQA / Pagamentos
2017 1 ano Requisitos / C. Ref. (reajuste) 3 anos C. Ref. (revisão)

3º tri IQA / Pagamentos
2º sem Capacitação

4º tri IQA / Pagamentos

1º tri IQA / Pagamentos
1º sem Capacitação

2º tri IQA / Pagamentos
2018 1 ano Requisitos / C. Ref. (reajuste)

3º tri IQA / Pagamentos
2º sem Capacitação

4º tri IQA / Pagamentos
2 anos Questionário

[...]

Cronograma
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18. Nessa perspectiva nova, a Avaliação da Gestão Associada de Serviços Públicos culmina em 
consequências para Convênio de Cooperação. Não se trata apenas do Plano de Melhorias, mas de instituir o 
compromisso das Agências estaduais quanto à execução das atividades de acordo com o disposto pela Resolução 
Normativa nº 417, de 2010. Além de ser uma etapa do processo de planejamento para gerar melhorias à 
descentralização, o estabelecimento de consequências atende à determinação da Diretoria da ANEEL (1º/7/2014) 
para incluir a previsão de procedimentos a serem aplicados após a realização das avaliações. 
 

 
Figura 6: proposta de consequências para a Avaliação da Gestão Associada de Serviços Públicos. 

 
19. Para a Avaliação I, o não atendimento acarreta como consequências a solicitação de correções à 
Agência estadual por parte da ANEEL. Caso esses ajustes não sejam feitos como preceitua a Resolução Normativa 
nº 417, de 2010, inicia-se um processo de denúncia do Convênio de Cooperação. O fim do Convênio só ocorreria na 
hipótese de a Agência estadual permanecer inerte ao processo de denúncia ou não cumprir o disposto pela ANEEL 
para restabelecer os requisitos do artigo 39 da referida Resolução. 
 
20. Quanto às consequências para a Avaliação II, a Agência estadual pode – a depender do resultado 
das avaliações feitas pelas Unidades Organizacionais e consubstanciadas no IQA – ter glosa nos pagamentos 
trimestrais. Além disso, a ANEEL pode solicitar informações e ajustes para o adequado desenvolvimento das 
atividades descentralizadas. A rescisão dos Contratos de Metas também pode acontecer, caso se vislumbre a 
inviabilidade de execução das atividades por parte da Agência estadual. 

 
21. Em relação às consequências previstas para a Avaliação III, este é o momento de realizar a 
avaliação estratégica. O intuito é – a cada dois anos – apresentar à Diretoria da ANEEL um panorama da 
descentralização das atividades, como também destacar a situação de cada Agência estadual conveniada. 

 
22. O Plano de Melhorias é elaborado como decorrência da Avaliação III. Trata-se de um plano de 
ações em que serão estabelecidas metas para o próximo biênio, visando o aprimoramento da descentralização de 
atividades. Nesse plano, também, serão previstas atividades para o desenvolvimento do relacionamento institucional 
entre a ANEEL e a Agência estadual. Na Avaliação da Gestão Associada de Serviços Públicos do próximo ciclo, 
ocorrerá o cotejamento das metas executadas com as que serão estabelecidas para os dois anos seguintes. 

 
23. Na Avaliação III, há também a possibilidade de denunciar o Convênio de Cooperação. Isso ocorrerá 
caso a Agência estadual não implemente as melhorias estipuladas no Plano de Melhorias ou não atenda às 
solicitações feitas ao longo das Avaliações I e II. 

 
24. Registra-se, por oportuno, que as melhorias podem ser realizadas a qualquer momento, 
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tempestivamente, por ocasião do fato ensejador. O Plano de Melhorias permite consolidar o trabalho desenvolvido 
ao longo de dois anos pela SCR em conjunto com as Unidades Organizacionais e as Agências estaduais, como 
também a estabelecer metas a serem atingidas, pactuadas entre os envolvidos na gestão associada de serviços 
públicos. 
 
IV - DO FUNDAMENTO LEGAL 
 
25. A Avaliação da Gestão Associada de Serviços Públicos detém como arcabouço legal as seguintes 
normas: 
 

a) Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967; 
b) Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996; 
c) Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997; 
d) Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005; e 
e) Resolução Normativa nº 417, de 23 de novembro de 2010. 

 
V - DA CONCLUSÃO 
 
26. Posto isso, conclui-se que a nova proposta de Metodologia de Avaliação da Gestão Associada de 
Serviços Públicos atende à simplificação geral de todo o processo e potencializa a melhoria dos resultados das 
atividades descentralizadas pela ANEEL. 
 
VI - DA RECOMENDAÇÃO 
 
27. Nesse contexto, recomenda-se à Diretoria da ANEEL a aprovação da proposta de aprimoramento 
da Avaliação da Gestão Associada de Serviços Públicos. 
 
 

REINER ARAÚJO FONSECA 
Analista Administrativo 

PAULO CÉSAR MONTENEGRO DE ÁVILA E SILVA 
Assessor 

 
 

De acordo: 
 
 

ALEX SANDRO FEIL 
Superintendente de Comunicação e Relações Institucionais 
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