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Resumo 

A Constituição de 1988 tornou-se o marco na democracia do Estado Brasileiro ao institucionalizar a 
participação da sociedade nas ações do Estado. Este trabalho abordará os Conselhos de Consumidores 
de Energia Elétrica, instituições participativas que representam os interesses coletivos dos consumidores 
de energia. No setor elétrico, os Conselhos exercem a função de examinar questões ligadas ao 
fornecimento de energia elétrica ao consumidor final. Tal papel pode ser desempenhado por meio da 
participação em audiências públicas realizadas pela ANEEL de forma a auxiliar na formulação de atos 
normativos, permitindo ao Regulador analisar os impactos de suas propostas sob a ótica do consumidor 
antes da tomada de decisão. O trabalho pretende demonstrar a relevância dos conselhos para o 
fortalecimento da democracia, vez que, dotados de estrutura que não seria acessível ao consumidor 
médio de forma individual, asseguram, no debate promovido pela Agência, que seja conferido patamar 
de igualdade entre prestadores dos serviços, instituições do poder público e consumidores, por 
intermédio dos seus representantes.  
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1 Introdução 

O Brasil vivencia um cenário com ações que apontam para a democracia participativa. 
A Constituição Federal de 1988 institucionalizou mecanismos de participação e tornou-se um 
marco na democratização do Estado Brasileiro. Para Almeida e Cunha (2009), os fundamentos 
para a criação de novas instituições ao assegurar a participação social no debate das políticas 
públicas foram estabelecidas pela Carta Magna.  

A partir do início do século XXI, de acordo com Avritzer (2012),observamos o 
fortalecimento da participação da sociedade nas decisões e políticas públicas e a ampliação da 
utilização dos diversos canais constituídos para esta finalidade como conselhos, conferências, 
comitês de bacia, orçamento participativo e audiências públicas.  

Esse cenário indica a evolução do modelo de democracia baseado apenas no conceito 
de representação política, no qual as elites governam e o povo somente escolhe seus 
governantes por meio do voto, para o modelo de democracia participativa, que permite o 
envolvimento dos cidadãos em diversos momentos e níveis, além da mera eleição dos 
representantes por meio do voto. ParaAvritzer (2007), a sociedade contemporânea definiu uma 
nova gramática social com a imposição de novos comportamentos dos atores nas decisões da 
administração pública. 

O autor considera o Brasil um dos países mais avançados na questão da participação 
social devido à existência de grupos preparados para decidir as diretrizes políticas junto com o 
Estado. Os canais de diálogo entre o Estado e os cidadãos têm sido ampliados e as formas de 
participação social fortalecem o relacionamento entre governos e sociedade e promovem ações 
que podem modificar políticas públicas. Nesse contexto, os conselhos, sejam deliberativos ou 
consultivos, representam a sociedade perante o Estado, uma vez que proporcionam o acesso 
dos cidadãos às instâncias decisórias do poder público. 

O setor de energia também trouxe contribuições para o processo de participação social 
no país. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)2, por exemplo, implantou ações 
com possibilidade de participação pública nas decisões da Agência ao envolver sociedade, 
prestadores de serviços e instituições públicas por meio de instrumentos como audiências 
públicas, ouvidoria setorial, conselho de consumidores, reuniões públicas da diretoria, agenda 
regulatória e análise do impacto regulatório. 

1.1 Objetivo e metodologia 

Diante dos diversos instrumentos de participação utilizados pela ANEEL, este trabalho 
analisará os Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, instituições participativas de 
caráter consultivo criadas para representar os interesses coletivos dos consumidores junto à 
ANEEL e às concessionárias de distribuição de energia elétrica por meio do envio de sugestões 
e informações sobre a qualidade do fornecimento da energia aos consumidores finais.No campo 
do setor elétrico, o papel desses conselhos como representantes dos consumidores pode ser 
desempenhado por meio da participação em audiências e consultas realizadas pela ANEEL. 

                                                 
2Autarquia em regime especial, com personalidade jurídica de direito público e autonomia patrimonial, 
administrativa e financeira, vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Órgão regulador do setor elétrico que 
normatiza políticas e diretrizes estabelecidas pelo governo federal, fiscaliza o fornecimento de energia elétrica à 
sociedade e faz a mediação de conflitos entre os agentes do setor. Concede o direito de exploração dos serviços 
sob a delegação do MME e também define a tarifas de energia, de acordo com que está estabelecido em lei e nos 
contratos de concessão assinados com as empresas. 
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Este trabalho, portanto, abordará a participação dos Conselhos de Consumidores de Energia 
Elétrica em audiências públicas realizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 
no período de 2012 a 2016, de forma a contribuir para o processo de formulação democrática 
da regulação do setor elétrico. 

O objeto deste trabalho foi escolhido devido à relevância dos conselhos para o 
fortalecimento da democracia, uma vez que, dotados de estrutura que não seria acessível ao 
consumidor médio de forma individual, asseguram, no debate promovido pela Agência, que 
seja conferido patamar de igualdade entre os prestadores dos serviços, as instituições do poder 
público e os consumidores, por intermédio dos seus representantes. O período foi determinado 
em função da publicação da Resolução Normativa nº 451, de 27 de setembro de 2011, que 
aperfeiçoou as normas e as condições gerais para a organização e o funcionamento desses 
conselhos e promoveu mais autonomia para a atuação de tais entidades participativas. A 
proposta fundamenta-se nas teorias da participação pública, bem como nos dados oriundos da 
área técnica da ANEEL responsável pela coordenação do processo de participação pública 
(Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública). 

2 Os Avanços na democracia e a ampliação da relação entre o Estado e a sociedade civil 

A democracia tem em sua essência a existência da soberania popular. Segundo Kelsen 
(1993, p. 35), a democracia “é uma forma de Estado e de sociedade em que a vontade geral, ou, 
sem tantas metáforas, a ordem social, é realizada porque está submetido a essa ordem, isto é, 
pelo povo”. Entretanto, a democracia não correu de forma linear, mas passou por magnitudes 
distintas, definidas como de alta ou baixa intensidade, desde o fim do século XIX.  

Ainda que a instituição de governos ocorra por meio do processo eleitoral, na 
democracia de baixa intensidade há a restrição das formas de participação da sociedade nas 
ações da administração pública. Para Santos e Avritzer (2013), essa concepção hegemônica, 
estruturada no século XX, tem entre os seus principais elementos a contradição entre 
mobilização e institucionalização, a valorização positiva da apatia política, a concentração do 
debate democrático na questão dos desenhos eleitorais das democracias, o tratamento do 
pluralismo como forma de incorporação partidária e disputa entre as elites.  

Na concepção hegemônica ocorre a delegação do poder pelo voto, na qual prevalece a 
vontade geral da maioria. Bobbio (2009) descreve as eleições como um procedimento para a 
escolha dos atores, e não das ações a serem realizadas pelos atores eleitos. O cidadão comum 
tem capacidade ou interesse apenas para escolher seus líderes, aos quais cabem as decisões. 

Ao final do século XX, ganhou força a democracia de alta intensidade com a 
intensificação da ação coletiva no espaço público. Para Avritzer (2013), esse processo 
reconhece a multiplicidade e entende a democracia como forma de aperfeiçoamento da 
convivência humana. Segundo o autor, “a democracia é uma gramática de organização da 
sociedade e da relação entre o estado e a sociedade” (p. 15). Essa forma de democracia implica 
em romper com tradições e instituir novas formas de participação, em criar uma relação entre 
representação e participação direta na qual sejam considerados os diversos elementos culturais 
de uma mesma sociedade. A participação institucionalizada pode ser indireta (processo 
eleitoral) ou direta e participativa (marchas, protestos, movimentos sociais, conselhos, entre 
outros). Segundo Lavalle, Houtzager e Castelo (2006), as duas formas são legítimas e devem 
coexistir e se complementar.  

Nesse modelo moderno, há a evolução do simples método de autorização de governos 
para uma forma de exercício coletivo do poder político por meio do processo livre de 
apresentações de razões entre diversos atores. Os cidadãos, por meio da participação pública, 
são capazes de discutir a distribuição e a forma de acesso aos bens públicos entre os próprios 
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atores sociais. O espaço público deixa de ser restrito aos representantes e ao Estado e a 
participação social é inserida no exercício compartilhado do poder, fundamentado na 
diversidade dos atores.  

Segundo Avritzer (2013), o caminho da teoria democrática aponta para a articulação 
entre a representação e a participação, pois as formas de participação que emergiram 
recentemente no Brasil, dentro do modelo que aponta para a democracia de alta intensidade, 
indicam que a representação e a participação não são necessariamente excludentes.  

2.1 Participação social no Brasil 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 incorporou elementos que garantiram espaço 
para a prática da democracia participativa. A ampliação e a institucionalização de novos espaços 
participativos somaram-se ao esforço de vincular à democracia aperfeiçoamentos das instâncias 
tradicionais de participação. Entre as diversas formas de participação previstas pelaconstituinte 
estão os processos legislativos por iniciativa popular (Art. 14, III); o planejamento participativo 
por meio da cooperação das associações representativas no planejamento municipal (Art. 29, 
XII); a gestão democrática do ensino público na área da educação (Art. 206, VI); a gestão 
administrativa da Seguridade Social com a participação de governos, trabalhadores, 
empresários e aposentados (art.114, VI).  

Gohn (2001) aponta que a participação popular evoluiu do cenário no qual os indivíduos 
eram incorporados em ações assistenciais, principalmente em meados do século XX, para 
movimentos populares reivindicativos na década de 1980. Com a promulgação da Constituição 
de 1988, novos canais de participação foram institucionalizados pelo Estado. Também ocorreu 
o desenvolvimento dos novos espaços participativos nos anos seguintes e a alteração no 
relacionamento entre a administração pública e a sociedade. 

Ao estabelecer conselhos gestores de políticas públicas nas esferas municipal, estadual 
e federal com representação do Estado e da sociedade civil, a Carta Magna indicou que as 
gestões das políticas devem ter caráter democrático e descentralizado. Figurando, entre os 
objetivos da participação, facilitar a interação entre cidadãos e instituições públicas de forma a 
incorporar os interesses e opiniões da sociedade antes da tomada de decisão. 

2.2 Conselhos gestores de políticas públicas 

A Constituição de 1988 estimulou a implantação de diversos conselhos setoriais nos 
estados e municípios. Gohn define os conselhos gestores como “canais de participação que 
articulam representantes da população e membros do poder público estatal em práticas que 
dizem respeito à gestão de bens públicos” (2001, p.7). Para Teixeira (1996), a contribuição dos 
conselhos está na participação das mudanças na gestão e na elaboração de políticas públicas.  

Essas instituições participativas funcionam como canal de relação entre Estado e 
sociedade, administrando as divergências de interesses. Para Gohn (2000), os conselhos 
representam os diferentes segmentos sociais, possibilitam à sociedade o acesso aos espaços nos 
quais se tomam decisões políticas e criam condições para o controle sobre a prestação de contas 
dos agentes públicos. 

Os conselhos são articulados nos três níveis de governo e abrangem uma vasta área de 
políticas públicas. A composição, as atribuições, o tempo de mandato e outras especificações 
são definidos em suas leis de criação e por meio dos regulamentos e regimentos internos 
aprovados em plenário. Normalmente, sua composição é paritária, de forma a garantir a 
representação dos diversos setores da sociedade. Quanto à sua existência, podem assumir 
atribuições consultivas, deliberativas e de controle. 
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Conforme Santos (2002), o exercício das funções do conselho está relacionado ao 
compromisso do poder público em reconhecer esses canais como espaços privilegiados na 
relação Estado-sociedade e à existência de organizações sociais capazes de representar 
interesses sociais e expressar valores coletivos. Tatagiba (2004) reconhece a dificuldade de os 
conselhos condensarem os interesses diversos de uma sociedade plural em um espaço aberto, e 
em certa medida a relutância do Estado em ceder o poder de deliberação. Avritzer (2007), por 
sua vez, incita a discussão sobre a pressão real que os conselhos são capazes de exercer na 
definição da agenda e sobre a possibilidade de realmente promovem o acesso geral da sociedade 
à discussão deliberativa. 

Assim, a efetividade dos conselhos está ligada à paridade, à representatividade e à 
pressão social para que a deliberação se concretize. De acordo com Faria e Ribeiro (2013), as 
variáveis contextuais, políticas e de desenho institucional interferem no desempenho 
democrático dessas instituições. 

Para as autoras, o desenho institucional determina as regras e procedimentos para 
atuação dos conselhos. Nesse sentido, quando eles são formados por representantes de 
segmentos distintos, estão em condições de discutir como representantes da população com o 
poder público. 

As variáveis contextuais referem-se às conjunturas nas quais as instituições 
participativas vigoram, com destaque para o associativismo civil, as condições financeiras e 
administrativas do local onde são instaladas, assim como a natureza das políticas públicas 
vinculadas a tais instituições.  

E os fatores culturais e políticos referem-se à obtenção a coincidência entre os projetos 
políticos do governo e os interesses da sociedade civil, considerando-se as diferentes 
perspectivas dos diversos atores envolvidos. 

Não obstantes os questionamentos e dificuldades enfrentados pelos conselhos, Tatagiba 
(2004) reforça que tais instituições participativas constituem importante ferramenta da 
democracia participativa no Brasil. Trata-se de espaços de representação plural, que permitem 
à sociedade e ao Estado dialogar e compartilhar responsabilidades na elaboração e implantação 
de políticas públicas em áreas específicas, a exemplo do que ocorreu no setor de energia 
elétrica. 

3 Ampliação da democracia por meio dos conselhos de consumidores de energia elétrica 

A partir da década de 1990, já no modelo democrático determinado pela Constituição 
Federal de 1988, o Brasil passou por mudanças nos cenários político e econômico. Nesse 
período ocorreram a privatização e a quebra do monopólio em diversos setores econômicos. O 
Estado deixou o papel de investidor e provedor direto de serviços, como a energia elétrica e a 
telefonia, para se tornar um agente que define regras e fiscaliza os novos responsáveis por esses 
serviços.  

A Constituição de1988 estabeleceu, em seus Artigos 21 e 175, entre outras medidas para 
o setor elétrico, a possibilidade de exploração dos serviços e instalações de energia elétrica e o 
aproveitamento energético dos cursos de água mediante autorização, concessão ou permissão 
da União a terceiros, bem como a obrigatoriedade de licitações para todas as novas concessões. 

A Lei 8.031, de 1990, criou o Programa Nacional de Desestatização, que tem entre seus 
objetivos, definidos no Artigo 1º, “reordenar a posição estratégica do Estado na economia, 
transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor público” 
(Diário Oficial da União). 

As mudanças nos cenários políticos e econômicos, com reflexo no setor elétrico, 
continuaram nos anos seguintes. Em 1995, o Ministério da Administração Federal e Reforma 
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do Estado (MARE) promoveu estudos para implantar mudanças no Estado com o objetivo de 
reduzir o tamanho da sua estrutura e os gastos públicos. A reforma proporcionou a redefinição 
do papel do Estado, que se alterou de prestador de serviços para regulador das atividades 
econômicas (Rezende, 2002).  

Com os avanços da reforma, buscou-se também maior eficiência para a gestão dos 
recursos públicos e participação da sociedade na administração e fiscalização dos serviços 
públicos. A reforma teve início prático com a publicação do Plano Diretor da Reforma do 
Aparelho do Estado. O Plano abordou questões como a revisão do tamanho e do papel do 
Estado, a descentralização da sua estrutura organizacional por meio de agências autônomas e 
organizações sociais e a introdução de conceitos de governança para intermediar interesses, 
garantir direitos sociais e aumentar a legitimidade de suas ações por meio do controle social.  

Assim, quando surgiram as agências reguladoras, fez-se constar em suas leis de criação 
a obrigatoriedade da realização de audiências e consultas públicas como parte dos seus 
processos decisórios. Então, em 1997, foram constituídas e empossadas as diretorias das 
primeiras agências reguladoras federais: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e 
Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). 

O Poder Executivo e o Congresso Nacional passaram a determinar as políticas por meio 
das leis e as agências reguladoras foram criadas com o objetivo de regular cada setor com base 
nas diretrizes apontadas pelo governo. Segundo Pacheco (2004), as agências reguladoras foram 
dotadas de independência em relação ao Poder Executivo. Nesse cenário, destaca-se a 
importância dos mecanismos de accountability nas agências para promover a transparência, o 
acesso às informações e a prestação de contas dos agentes públicos à sociedade. 

Para Przeworski, Stokes e Manin (1999), ao inserir na administração pública a 
accountability societal, a sociedade espera aperfeiçoar o controle sobre as decisões e ações 
públicas e aumentar a participação nas políticas públicas. Portanto, a ANEEL surgiu em um 
cenário que já exigia mais transparência e controle social sobre os atos da administração 
pública. 

A Lei 9.427, de 1996, que instituiu a ANEEL, determina em seu artigo 2° que a Agência 
“tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização 
de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal”. Com a 
implantação da agência reguladora surgiram novas perspectivas e a preocupação deixou de ser 
apenas a prestação do serviço e passou a abranger também a qualidade com que ele deve ser 
prestado ao cidadão. Ainda em sua lei de criação, o artigo 4°, parágrafo 1°, indica um diretor 
que “terá a incumbência de, na qualidade de ouvidor, zelar pela qualidade do serviço público 
de energia elétrica, receber, apurar e solucionar as reclamações dos usuários”. 

O ato legislativo que a instituiu determinou em seu Artigo 4°, parágrafo 3° que o 
“processo decisório que implicar afetação de direitos dos agentes econômicos do setor elétrico 
ou dos consumidores, mediante iniciativa de projeto de lei ou, quando possível, por via 
administrativa, será precedido de audiência pública”. Assim, a ANEEL foi implantada com a 
função de dirimir conflitos, regular e fiscalizar o setor elétrico buscando harmonizar os 
interesses do poder público3, agentes prestadores de serviço4e sociedade5. Para ouvir todos os 
segmentos interessados nas regulamentações do setor elétrico, a agência utiliza instrumentos 
como audiências e consultas públicas, ouvidoria setorial, conselho de consumidores, reuniões 
públicas da diretoria, agenda regulatória (AR) e análise do impacto regulatório (AIR). 

                                                 
3 Poder público: órgãos do executivo, judiciário e legislativo (federal, estadual e municipal). 
4 Agentes: concessionários, permissionários e autorizados, comercializadores, associações de classes dos agentes. 
5 Sociedade: consumidor, conselhos de consumidores de energia elétrica, associações (moradores, bairros, donas 
de casa etc.), órgãos de defesa do consumidor, entidades organizadas (sindicatos, federações, institutos). 
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3.1 Os Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica no Brasil 

A Lei nº 8.631(BRASIL, 1993) determinou, em seu artigo 13, que as concessionárias 
de serviço público criassem, no âmbito de sua área de concessão, os conselhos de consumidores. 
O Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997, em seu artigo 4º, definiu que competia à ANEEL 
estimular a organização dos conselhos de consumidores. Para cumprir o seu papel, a ANEEL 
editou as Resolução Normativa nº 138 (BRASIL, 2000), substituída pela Resolução Normativa 
nº 451 (BRASIL, 2011) estabelecendo as condições gerais para a formação, o funcionamento e 
a operacionalização dos conselhos de consumidores.  

Os Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica são órgãos sem personalidade 
jurídica, de caráter consultivo, formados por representantes das principais classes das unidades 
consumidoras6, a saber residencial, rural, poder público, comercial e industrial, com a 
incumbência de opinar sobre assuntos relacionados à prestação do serviço público de energia 
elétrica. 

Há um Conselho de Consumidores vinculado a cada concessionária de distribuição de 
energia elétrica, em um total de 63 instituições representativas no Brasil, geograficamente assim 
situados: 8 na região Norte, 11 na região Nordeste, 5 na região Centro-Oeste, 22 na região 
Sudeste e 17 na região Sul.  

Cada uma destas 63 concessionárias fornece energia elétrica a consumidores localizados 
em uma área geográfica específica e distinta das demais, de acordo com o contrato de concessão 
firmado entre cada distribuidora de energia e a União para a exploração dos serviços públicos 
de energia. E os consumidores7 são classificados de acordo com o perfil de consumo de energia 
elétrica em cada unidade consumidora8 sob sua responsabilidade. Quando somadas as unidades 
consumidoras respectivas às cinco classes representadas pelos Conselhos de Consumidores de 
Energia Elétrica em todo o Brasil, essas instituições participativas representam 99% das 
unidades consumidoras do país, o que significa quase 80 milhões de unidades.  

Os conselheiros são indicados por entidades representativas de cada uma das citadas 
classes de consumo. A cada quatro anos, próximo ao final dos mandatos, as entidades indicam 
os novos conselheiros ou a recondução dos atuais para representar suas respectivas classes. A 
representação é de caráter voluntário e não enseja direito à remuneração.  

Para exemplificar, o representante da classe industrial pode ser indicado pela Federação 
da Indústria e o representante da classe comercial pode ser indicado pela Câmara de Dirigentes 
Lojistas correspondentes à área geográfica de atuação do conselho. Cada classe de consumo 
deve ser representada por um conselheiro titular e um conselheiro suplente. É vedado o 
exercício da função de conselheiro às pessoas que mantenham vínculo trabalhista ou 
profissional com a distribuidora, seus respectivos cônjuges e parentes até 2º grau, bem como 
aos candidatos ou ocupantes de cargo público eletivo.  

Os conselheiros titulares elegem um presidente e um vice-presidente para o conselho e 
cabe à distribuidora de energia elétrica indicar um representante titular e um suplente para a 
função de secretário-executivo para apoiar e acompanhar as ações dos membros das instituições 

                                                 
6De acordo com a Resolução Normativa da ANEEL nº 414 (BRASIL, 2010), Artigo 5°, as classes de consumo são 
residencial, industrial, comercial, rural, poder público, serviço público, iluminação pública e consumo próprio da 
distribuidora. 
7“Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, legalmente representada, que solicite o fornecimento, a 
contratação de energia ou o uso do sistema elétrico à distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes deste 
atendimento à(s) sua(s) unidade(s) consumidora(s), segundo disposto nas normas e nos contratos.” (Resolução 
Normativa da ANEEL 414/2010 – Artigo 2°). 
8“Conjunto composto por instalações, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, incluída a subestação, 
quando do fornecimento em tensão primária, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um 
ponto de entrega, com medição individualizada, correspondente a um único consumidor e localizado em uma 
mesma propriedade ou em propriedades contíguas.” (Resolução Normativa da ANEEL 414/2010 - Artigo 2°) 
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participativas. A duração do mandato dos conselheiros é de quatro anos, ficando a critério do 
conselho a possibilidade de renovação, desde que obedecidas as normas regulamentares.  

Cada conselho de consumidores de energia elétrica deve realizar no mínimo seis 
reuniões ordinárias anuais e as páginas eletrônicas destas instituições participativas devem 
conter, no mínimo, a identificação dos conselheiros e as classes que representam, regimento 
interno, agenda de trabalho, plano de anual de atividades e metas, prestação de contas, 
calendário das reuniões e as ações por eles realizadas. 

Para o adequado desempenho das suas atribuições, a citada Resolução 451 (2011), em 
seu artigo 13, determina que os conselhos devem conhecer e acompanhar a evolução da 
legislação e da regulamentação do setor de energia elétrica, promover o debate e propor 
soluções para assuntos que envolvam a coletividade de uma ou mais classes de consumo. O 
artigo 14 do mesmo ato normativo atribui às distribuidoras de energia elétrica a obrigação de 
cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares referentes aos conselhos, 
responsabilizarem-se pelas atribuições do secretário-executivo, garantirem a colaboração de 
todas as suas unidades no sentido de fornecerem as informações que possibilitem aos 
conselheiros a apresentação de propostas sobre assuntos ligados ao serviço de energia elétrica 
e adotarem medidas cabíveis para a solução de eventuais problemas identificados. 

Outro aspecto relevante para auxiliar os Conselhos no cumprimento de suas obrigações 
refere-se ao recurso financeiro, garantido por meio de um repasse anual de recursos para a 
manutenção de suas atividades. O recurso compõe a tarifa de energia elétrica e o recolhimento 
é efetuado por meio da conta de luz. A utilização do montante monetário só é autorizada para 
os gastos considerados elegíveis e com limite pré-definido. O repasse financeiro é calculado 
com base em uma fórmula que considera as principais características da concessão: o número 
de consumidores, o número de municípios atendidos e a área territorial da concessão, limitado 
a um valor equivalente a 1% da Parcela B9 da receita da distribuidora de energia elétrica, de 
modo a não impactar significativamente as tarifas das concessionárias de distribuição de menor 
porte. Os valores correspondentes a cada conselho de consumidores estão definidos no anexo 
da Resolução nº 451 (BRASIL, 2011), os quais são atualizados anualmente com base no IGP-
M e podem, a qualquer tempo, ser reavaliados pela ANEEL.  

Os conselhos podem potencializar a igualdade política entre os cidadãos e a 
administração pública ao ampliar suas oportunidades de influenciar, de modo continuado, a 
formação de agendas e de prioridade para a ação pública. Segundo Sen (1999), é muito 
importante que no plano da política, da economia e da sociedade, seja garantida aos cidadãos a 
possibilidade do desenvolvimento de capacidades que permitam a sua intervenção na ordem 
política e social. O grande desafio da democracia brasileira pós-1988 é pensar a combinação 
adequada entre instituições e condições para garantir a tradução dos direitos da sociedade e das 
preferências dos diferentes atores políticos em capacidade do exercício efetivo do seu status de 
cidadão. 

De acordo com Anastasia e Inácio (2006), dentro desse cenário a dinâmica dos 
conselhos pode afetar o funcionamento do Estado. A representatividade dessas instituições é 
imprescindível para garantir a igualdade política em uma sociedade tão assimétrica. Esses 
mecanismos de participação podem auxiliar na adaptação de políticas públicas e de ações 
de governo. A deliberação, ao envolver a participação social, permite observar as 
preferências e nortear as prioridades nas escolhas públicas, mitigando os limites do 
mecanismo eleitoral para instruir as decisões em contextos decisórios contínuos. 

                                                 
9A tarifa de energia de cada distribuidora é composta por duas parcelas: A e B. A primeira parcela é composta 
pelos custos de compra da energia elétrica para atender seu mercado e pelo valor da transmissão dessa energia do 
gerador à área da distribuidora, além dos encargos setoriais. A segunda parcela é composta basicamente pelos 
custos operacionais, pelos investimentos realizados, pela cota de depreciação dos ativos e pela remuneração 
regulatória. Sobre o total, ainda são acrescidos os tributos federais e estadual, respectivamente PIS/Cofins e ICMS.  
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Os resultados da democracia efetiva dependem também das capacidades 
institucionais do Estado para adaptar suas condições no exercício de suas atribuições 
por meio da interação entre os agentes públicos, os conselhos e os cidadãos. Assim, 
é possível verificar avanços significativos no diálogo entre movimentos da sociedade 
civil e agentes públicos nos espaços dos conselhos e outras arenas participativas. 
Entretanto, essa interação necessita de ajustes e avanços para fortalecer os 
instrumentos de interação entre o Estado e a sociedade.  

3.2 A participação dos conselhos de consumidores nos processos consulta à sociedade 
realizados pela ANEEL 

Embora o órgão regulador tenha implantado instrumentos de diálogo e regulamentado 
os Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica, os dados disponíveis na ANEEL10 
demonstram não haver uma participação muito ativa da sociedade nas ações da Agência, pois 
o envio de contribuições em audiências públicas realizadas pela Autarquia é majoritariamente 
de agentes prestadores de serviços ou de suas associações.  

Segundo dados da Agência, no período de 2012 a 2016, os agentes representam 70% 
dos contribuintes, enquanto a sociedade representa 28% e o poder público apenas 2%. Neste 
período foram recebidas sugestões de 4.106 contribuintes, sendo 2.862 representantes dos 
agentes, 1.170 da sociedade e 74 do poder público. 

 

 
Gráfico 1 – Público participante das audiências realizadas pela ANEEL 

Fonte: elaborado pelo autor, dados da ANEEL.11 

As sugestões enviadas pelos contribuintes somam 16.381 contribuições. Destas, 13.948 
são provenientes dos agentes, 2.168 da sociedade e 265 do poder público. Quase 40% das 
contribuições recebidas foram acatadas total ou parcialmente pela ANEEL, alterando a proposta 
apresentada pelo Regulador antes da aprovação e emissão do ato administrativo. 

Os macrotemas debatidos em audiências públicas foram divididos em seis assuntos de 
acordo com a competência e divisão de áreas técnicas na estrutura interna da Agência, a saber: 
(i) regulação econômica do mercado (tarifa) e estímulo à competição; (ii) regulação técnica e 
padrões do serviço (qualidade do serviço prestado); (iii) relações com a sociedade e processos 
administrativos; (iv) outorgas de concessões e autorizações; (v) pesquisa e desenvolvimento e 
eficiência energética (P&D e EE); (vi) fiscalização dos serviços e instalações de energia 
elétrica.  

 

                                                 
10 Página eletrônica da ANEEL (www.aneel.gov.br), na área "Participação Pública", menu Audiências Públicas. 
11 Dados disponíveis no site da ANEEL (http://www.aneel.gov.br), área “Participação Pública”, no menu 
Audiência Públicas, consultados em 25/5/2017. 
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Gráfico 2 – Contribuições recebidas e aceitas por segmento nas audiências realizadas pela ANEEL – 2012 a 

2016 
Fonte: elaborado pelo autor, dados da ANEEL.12 

No período de 2012 a 2016 a ANEEL realizou 497 audiências públicas à sociedade, 
sendo 277 processos sobre regulação econômica e estímulo ao mercado, 110 sobre regulação 
técnica, 66 sobre outorgas, 23 sobre fiscalização, 15 sobre relações com a sociedade e 6 sobre 
P&D e eficiência energética. 

 

 
Gráfico 3 – Temas debatidos coma sociedade – 2012 e 2016 

Fonte: elaborada pelo autor, dados da ANEEL.13 

3.2.1 A análise da participação dos Conselhos no período de 2012 a 2016 

Ao destacar a participação dos conselhos de consumidores nos processos de audiências 
públicas realizadas pela Agência, observa-se que as entidades representativas correspondem a 
5% dos participantes. No período de 2012 a 2016, os conselhos participaram de 80 audiências 
públicas, o que corresponde a 16% dos processos de consulta nos últimos anos. 

 

                                                 
12 Dados disponíveis no site da ANEEL (http://www.aneel.gov.br), área “Participação Pública”, no menu 
Audiência Públicas, consultados em 25/5/2017. 
13 Dados disponíveis no site da ANEEL (http://www.aneel.gov.br), área “Participação Pública”, no menu 
Audiências Públicas, consultados em 28/5/2017. 
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Ano Nº Total de AP 
Nº AP com 

participação dos 
Conselhos 

Nº Conselhos 
participantes  

2012 111 9 11 

2013 132 23 19 

2014 74 5 11 

2015 84 23 29 

2016 96 20 19 

Total 497 80 89 

Tabela 1 – Participação dos conselhos nas audiências públicas da ANEEL  
Fonte: elaborada pelo autor, dados da ANEEL.14 

Segundo dados da ANEEL, os conselhos enviaram 781 contribuições por escrito, das 
quais 184 foram aceitas total ou parcialmente. Isso significa que 24% das sugestões 
apresentadas por estas instituições participativas alteraram os regulamentos propostos pelo 
Regulador nos processos de audiências públicas dos quais participaram. 

 

  
Gráfico 4 – Contribuições recebidas e aceitas, oriundas dos Conselhos, nas audiências realizadas pela ANEEL 

Fonte: elaborada pelo autor, dados da ANEEL.15 

Em referência ao aperfeiçoamento do conhecimento dos conselheiros acerca do setor 
elétrico para participarem dos debates públicos realizados no âmbito das audiências públicas, 
foram identificadas ações voltadas para o treinamento dos membros dos conselhos e 
contratação de consultorias. 

Nesse sentido, a ANEEL realizou encontros técnicos e treinamentos com os 
conselheiros para ampliar a representatividade dos consumidores de energia elétrica nos 
processos de consultas à sociedade, de forma a preparar os atores sociais para o debate e criar 
oportunidades de influenciar, de modo continuado, a formação da agenda regulatória e de 
prioridade para a ação pública. 

Foram realizados, entre 2012 e 2016, dezenove eventos para capacitar os representantes 
dos consumidores para as discussões sobre o setor elétrico. Durante os encontros foram 
debatidos assuntos como eficiência energética, universalização dos serviços de energia, direitos 

                                                 
14 Dados disponíveis no site da ANEEL (http://www.aneel.gov.br), área “Participação Pública”, no menu 
Audiências Públicas, consultados em 28/5/2017. 
15 Dados disponíveis no site da ANEEL (http://www.aneel.gov.br), área “Participação Pública”, no menu 
Audiências Públicas, consultados em 25/5/2017. 
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e deveres dos consumidores, metodologia para definir a tarifa de energia, bandeiras tarifárias16, 
irrigação, microgeração17, iluminação pública, perdas não técnicas18 e qualidade do 
fornecimento de energia, fiscalização e outorgas para empreendimentos de geração e 
transmissão de energia elétrica. 

Ao verificar as prestações de contas destes conselhos, é possível verificar, nos últimos 
anos, o percentual do recurso orçamentário destinado por eles às consultorias. Em 2012, os 
conselhos, em conjunto, utilizaram cerca de R$ 2 milhões. Deste montante, 5%(cerca de R$ 
105,9 mil) foram destinados à contratação de treinamentos e consultorias. Em 2013 e 2014, 
10% (cerca de R$ 254 mil e R$ 320 mil, respectivamente) foram destinados aos treinamentos 
e consultorias, de um total de R$ 2,9 milhões no primeiro ano e R$ 3,1 milhões para o segundo 
utilizados pelas entidades participativas. Em 2015, 12% (cerca de R$ 395 mil) foram destinados 
aos treinamentos e consultorias, de um total de R$ 3,3 milhões utilizados pelas entidades 
participativas. No momento do fechamento deste artigo, os dados referentes a 2016 ainda não 
estavam disponíveis para a autora. 

A parcela restante dos recursos foi utilizada para realizar reuniões dos conselhos, 
participar de eventos, custear serviços administrativos, obter material técnico e divulgar a 
entidade em sua área de atuação. Na questão relacionada às instituições participativas, segundo 
Anastasia e Inácio (2013), é preciso avaliar a capacidade de promover a educação com o 
objetivo de produzir capacidades para influenciar nos processos decisórios da administração 
pública. 

 
Atividades 2012 2013 2014 2015 

Reuniões do Conselho 252.768,65 323.074,39 309.361,48 295.438,82 

Atividades fora da área de Concessão 939.360,50 1.382.244,09 1.620.809,39 1.499.553,88 

Eventos na área de Concessão 328.909,89 350.516,56 357.549,18 332.458,93 

Serviços Administrativos 184.624,41 116.123,75 200.378,56 272.850,13 

Treinamentos e Consultorias 105.978,56 312.963,77 320.870,95 395.052,55 

Material de Informação e Consulta 320,00 2.334,68 6.656,35 6.546,07 

Divulgação do Conselho 207.059,28 433.885,69 285.752,26 550.488,90 

TOTAL 2.019.021,29 2.921.142,93 3.101.378,17 3.352.389,28 

Tabela 2 – Recursos financeiros utilizados pelos conselhos de consumidores – 2012-2015 
Fonte: elaborada pelo autor, dados da ANEEL.19 

Nesse cenário, no qual se observa a diversidade de assuntos debatidos pela ANEEL com 
a sociedade, o crescimento da participação dessas entidades participativas nos referidos debates, 
e o incremento de investimentos em treinamentos e consultorias para se prepararem para as 

                                                 
16 O Sistema de Bandeiras Tarifárias é composto por bandeiras verde, amarela e vermelha, que indicam se a energia 
terá ou não custo extra em função das condições de geração de eletricidade. A bandeira verde indica condições 
favoráveis de geração de energia e, nesse caso, a tarifa não sofre nenhum acréscimo. A bandeira amarela indica 
condições de geração menos favoráveis, provocando acréscimo na tarifa de R$ 0,020 para cada kWh consumidos. 
As bandeiras vermelhas, patamar 1 e 2, indicam condições mais custosas de geração, fazendo com que a tarifa 
suba R$ 0,030 R$ 0, 035 par cada kWh consumido, respectivamente. 
17 Central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 100 kW e que utilize fontes com 
base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, conforme regulamentação da 
ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. 
18Perdas associadas à distribuição de energia elétrica como furtos de energia, erros de medição, erros no processo 
de faturamento, unidades consumidoras sem equipamento de medição, entre outros. 
19 Dados disponíveis no site da ANEEL (http://www.aneel.gov.br), área “Participação Pública”, no menu 
Conselhos de Consumidores e nos ofícios referentes à prestação de contas anual enviados pelos conselhos à 
Agência, consultados em20/5/2017. 
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discussões, é possível verificar também a influência dos temas na participação dos conselhos 
de consumidores de energia elétrica nos debates realizados pela Autarquia. 

Dos 111 processos de audiências públicas abertos pela ANEEL em 2012, nove 
receberam contribuições de onze conselhos (entre os 63 existentes). Isso significa que, nesse 
ano, 17% dos conselhos existentes participaram das discussões públicas. 

Em 2013, das132 audiências iniciadas, 23 contaram com a participação de dezenove 
conselhos. Ou seja, 30% dos conselhos existentes participaram dos debates promovidos pela 
ANEEL.  

Em 2014, das 74 audiências instauradas, cinco contaram com a participação de onze 
conselhos. Isto demonstra que 17% dos conselhos participaram das audiências instauradas pela 
Autarquia. 

Em 2015, das 84 audiências iniciadas, 23 contaram com a participação de 29 conselhos. 
Assim, 46% dos conselhos existentes participaram dos debates promovidos pelo Regulador. 

Finalmente, em 2016, das 96 audiências iniciadas, vinte contaram com a participação 
de dezenove conselhos. Ou seja, 30% dos conselhos existentes participaram dos debates 
promovidos pela ANEEL. 

 
Tema 2012 2013 2014 2015 2016 

Regulação econômica (tarifa) e competição 8 18 2 17 11 

Regulação técnica (qualidade do serviço) 0 3 1 4 5 

Relações com a sociedade  0 2 1 1 1 

Outorgas e autorizações 0 0 0 1 0 

P&D e EE 1 0 0 0 1 

Fiscalização 0 0 1 0 2 

Tabela 2 – Participação dos conselhos de consumidores por tema 
Fonte: elaborada pelo autor, dados da ANEEL20 

 
Os números apresentados demonstram que a participação dos conselhos nos debates 

promovidos pela ANEEL permanece direcionada para os mesmos temas do longo do período 
estudado. De acordo com os seis temas apresentados acima, observa-se que a maioria dos 
conselhos enviaram contribuições para(i) tarifa e competição e (ii) qualidade do serviço. Ou 
seja, considerando-se somente a participação dos Conselhos, verifica-se que dos 80 processos 
de audiências públicas que contaram com a participação destas instituições, 70% abordam a 
questão da tarifa e competição do mercado, 16% discutem a qualidade do serviço e 14% estão 
divididos para os quatro temas restantes. 

No caso da tarifa, os principais assuntos abordados foram revisões tarifárias das 
concessionárias de distribuição de energia, bandeira tarifária, pré e pós-pagamento de energia 
e tarifa branca21, CDE22, indenizações. Para a regulação técnica e os padrões do serviço foram 
abordados assuntos como iluminação pública, faturamento, medição do consumo de energia, 

                                                 
20 Dados disponíveis no site da ANEEL (http://www.aneel.gov.br), área “Participação Pública”, no menu 
Audiências Públicas, consultados em 25/5/20117. 
21 Modalidade tarifária destinada à aplicação em unidades consumidoras residenciais, para as quais prevê tarifas 
diferenciadas de consumo de energia elétrica de acordo com as horas de utilização do dia. 
22 Encargo federal para promover o desenvolvimento energético dos Estados e a competitividade da energia 
produzida a partir de fonte incentivadas nas áreas atendidas pelos sistemas interligados; promover a 
universalização do serviço de energia elétrica no território nacional; e garantir recursos para atendimento à 
subvenção econômica destinada à tarifa dos consumidores residenciais Baixa Renda. 



14 

 

eficiência energética e indicadores coletivos que medem a continuidade do fornecimento de 
energia elétrica (DEC e FEC)23.  

4 Conclusões 

Os conselhos de consumidores de energia elétrica exercem, de acordo com o ato 
normativo que os regulamenta (Resolução 451/2011), a função de examinar questões ligadas 
ao fornecimento de energia elétrica, como tarifas e adequação dos serviços prestados ao 
consumidor final, representando os interesses coletivos dos consumidores. Para cumprir tal 
papel, essas instituições participam, entre outras ações, das audiências públicas realizadas pela 
ANEEL, de forma a contribuir para o processo de formulação democrática da regulação para o 
setor elétrico. 

No período analisado, 2012 a 2016, ficou evidente que os conselhos aumentaram os 
investimentos em consultorias, participaram de dezenove treinamentos ofertados pela ANEEL 
e aumentaram o número de conselhos participantes e contribuições enviadas à Agência por 
meio dos processos de consulta à sociedade, resultando na alteração de atos administrativos 
propostos pela ANEEL antes da aprovação final. Importante recordar que 24% das 
contribuições apresentadas pelos conselhos foram acatadas pelo Regulador. 

Os conselhos, segundo Almeida e Tatagiba (2012), fomentam importante aprendizado 
de convivência democrática tanto para os atores da sociedade quanto para o Estado, na medida 
em que exigem deste último a publicidade de seus atos e clareza dos motivos que levam às suas 
decisões e cobram da sociedade a qualificação para a participação, a ampliação do 
conhecimento do funcionamento da máquina pública e a construção de novos referenciais para 
equilibrar a defesa dos interesses privados e corporativos com reconhecimento do caráter 
coletivo dos direitos implicados. 

A análise dos dados também evidenciou que a participação dos conselhos nos debates 
promovidos pela Autarquia é influenciada pelo tema em discussão. No caso em estudo, os 
representantes dos consumidores no setor elétrico não demonstraram desinteresse dos 
conselheiros pelo debate acerca do setor elétrico, mas sim a concentração de esforços em 
assuntos específicos (tarifa e qualidade do fornecimento de energia elétrica). 

Entretanto, há aspectos externos à ANEEL que também impactam na atuação destes 
conselhos, a exemplo da heterogeneidade de interesses canalizados por essas instituições. As 
autoras reconhecem que os atores da sociedade civil não são portadores de racionalidade 
imparcial que internalizam o interesse público, mas portadores de concepções parciais, muitas 
vezes conflitantes entre si, do que deve ser o bem comum, conforme observado nos conselhos 
de consumidores de energia elétrica, constituídos por cinco classes distintas que defendem os 
interesses das organizações que as indicaram. Nesse sentido, é importante implantar iniciativas 
que possibilitem a apropriação dos conselhos pela sociedade. A legitimidade e a qualidade da 
representação dos conselhos nos processos participativos da ANEEL, especialmente nas 
audiências públicas, requer o envolvimento da sociedade para apontar para os conselheiros as 
prioridades e as necessidades coletivas. 

Assim, ao observar o incremento da participação dos conselhos nas audiências públicas 
promovidas pela Agência e entender que os temas influenciam tal participação foi possível 

                                                 
23O indicador DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) mede o tempo que um 
consumidor fica sem o serviço de energia elétrica no período de um ano. O indicador FEC (Frequência Equivalente 
de Interrupção por Unidade Consumidora) mede a frequência com que o consumidor teve o serviço interrompido 
no período de um ano. Os indicadores médios são utilizados para mensurar a qualidade do serviço do fornecimento 
de energia elétrica para unidades consumidoras agrupadas em áreas geográficas, denominadas conjuntos de 
unidades consumidoras. 
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verificar avanços no diálogo entre os representantes dos consumidores de energia elétrica e a 
ANEEL. Ao se apropriarem da estrutura que lhes foi ofertada, torna-se evidente a relevância 
destas instituições participativas para o fortalecimento da democracia ao promoverem a 
igualdade entre prestadores dos serviços, instituições do poder público e consumidores, por 
intermédio dos seus representantes, nos debates promovidos pela Agência. 

Entretanto, essa interação necessita de ajustes e avanços para fortalecer os instrumentos 
de interação entre a Autarquia e os representantes dos consumidores. Os agentes públicos 
devem estar em permanente interação com os cidadãos para ampliar sua base informacional de 
forma a fiscalizar e direcionar os atos da administração pública na implantação de políticas 
públicas e de atos regulamentares. 
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ANEXOS 

Os anexos devem vir ao final do trabalho.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


