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ma das principais diretrizes
da Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica, Aneel, é imprimir
transparência e efetividade
em todas as atividades que

dizem respeito ao relacionamento com a
sociedade. E essa é uma característica
sempre presente nas audiências públi-
cas realizadas pela agência. Sempre que
alguma atividade ou decisão possam ter
impacto nos diversos segmentos sociais
– como por exemplo, consumidores, agen-
tes do setor elétrico, investidores, empre-
endedores, associações de classe e órgãos
de defesa do consumidor –, inicia-se o
processo de audiência pública para ou-
vir os envolvidos com a questão.

É por meio da participação em au-
diências públicas que a Aneel tem a
oportunidade de expor matérias de in-

U teresse dos cidadãos brasileiros. Essa
é uma forma estratégica de relaciona-
mento com a sociedade. Assim, a agên-
cia coloca em discussão temas como a
revisão tarifária, consumidores livres,
eficiência energética, pesquisa e desen-
volvimento – questões que são funda-
mentais para o crescimento e desenvol-
vimento do país.

O principal objetivo da audiência
pública é obter contribuições da socie-
dade que serão utilizadas no aprimo-
ramento dos regulamentos elaborados
pela Aneel. É um instrumento de apoio
ao processo decisório da agência, de
ampla consulta à sociedade, que pre-
cede a expedição dos atos elaborados
pela Aneel. Esse mecanismo instituci-
onal garante o livre e amplo acesso à
discussão dos assuntos em pauta.

Outro objetivo desse trabalho é o de
reduzir a assimetria de informação so-
bre o assunto tratado na audiência
pública. Em geral, as matérias envol-
vem alta complexidade técnica e a mai-
oria das contribuições e sugestões de
melhoria  são apresentadas, natural-
mente, pelas empresas envolvidas no
negócio do setor elétrico. Assim, há um
grande esforço da Aneel em tornar
acessível a todo cidadão o conjunto de
informações que integra a audiência.

Nesse cenário, tornar efetiva a par-
ticipação dos interessados nos proces-
sos de audiência e consultas públicas
não é uma tarefa simples. Para isso, a
agência realiza ampla divulgação des-
se trabalho. Inicialmente, há a publi-
cação no Diário Oficial da União. Em
seguida, a Aneel torna disponível em

Aneel fortalece a cidadania
com audiências públicas
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seu site (www.aneel.gov.br) todas as in-
formações sobre a audiência ou consul-
ta. A página da Aneel é o primeiro meio
para receber as contribuições para o
aprimoramento do processo. Com fre-
qüência, também é realizada a divul-
gação em jornal e veiculação em rádios
e tevês nas localidades em que são rea-
lizadas as sessões ao vivo (presenciais).

Além disso, as associações de bair-
ros, órgãos de defesa do consumidor,
entidades de classe, sindicatos, gover-
no, assembléia legislativa, prefeitura e
câmara municipal, universidades, con-
sultorias especializadas e ONGs rece-
bem convites para participar da reu-
nião. É mais uma forma de a Aneel
ampliar a divulgação das informações
sobre a audiência pública, comunican-
do-se com os representantes da socie-
dade. A estratégia de mobilização des-
ses segmentos inclui visitas com o ob-
jetivo de orientar as pessoas com in-
formações e esclarecimentos sobre os
temas tratados nas audiências.

AUDIÊNCIA PÚBLICA – O QUE É E
PARA QUE SERVE

A audiência pública é uma consul-
ta à sociedade, em que se ouve os inte-

ressados, antecedendo à tomada de de-
cisão, para se obter uma visão plural
dos interesses envolvidos.

As audiências se caracterizam tan-
to pelo direito do cidadão de ser ouvi-
do, de opinar, quanto o dever do poder
público de informar e educar a popula-
ção sobre ações da administração pú-
blica. Esse importante instrumento de
participação popular e social proporci-
ona maior conhecimento sobre um tema
a ser discutido, o que pode resultar em
decisões mais justas e eficientes.

Assim, o instrumento da audiência
visa garantir a transparência dos pro-
cessos administrativos e produzir a
melhor decisão para a administração
pública, de forma democrática e
participativa, reduzindo substancial-
mente a assimetria de informação so-
bre o assunto discutido.

A AUDIÊNCIA E A CONSULTA
PÚBLICA NA ANEEL

O processo de audiência pública
pode contar com a realização de ses-
sões públicas, para a manifestação de
viva voz, chamadas de sessão ao vivo
(presencial), ou apenas restringir-se a
intercâmbio de documentos.

A participação e a manifestação dos
agentes econômicos do setor elétrico, dos
consumidores e demais interessados da
sociedade, na sessão ao vivo – presencial,
dependem de inscrição prévia, poden-
do o participante apresentar documen-
tos ou defesa de pontos de vista. Nesse
processo, os interessados podem fazer
sua exposição oral, e o tempo da apre-
sentação é definido pela presidência da
sessão. A participação dos interessados
na sessão ao vivo – presencial também
pode ser feita por meio de organizações
e associações que os representem.

A audiência pública, com sessão ao
vivo, tem as seguintes etapas (figura 1):
instauração e recebimento de contri-
buições; sessão presencial em que to-
dos os participantes inscritos podem
se manifestar de viva voz; análise das
contribuições (a área técnica respon-
sável pela condução da matéria na
Aneel procede à análise criteriosa das
sugestões e opiniões obtidas no pro-
cesso de audiência para a elaboração
do documento final); conclusão (avali-
ação e aprovação pela diretoria do do-
cumento final da audiência e publica-
ção no Diário Oficial da União e no site
da Aneel).

Figura 2 - Etapas da audiência pública realizada apenas por intercâmbio documental

Figura 1 - Etapas da audiência pública com sessão ao vivo – presencial
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O relatório de análise das contribui-
ções, também é divulgado no site da
agência.

É importante destacar que, na ses-
são ao vivo das audiências públicas
promovidas pela Aneel, a mesa direto-
ra ouve atentamente os questionamen-
tos e contribuições feitas durante a ses-
são e, ao final, se julgar necessário,
presta esclarecimentos a respeito do as-
sunto.

A complexidade normativa e a na-
tureza técnica das matérias objeto das
audiências públicas dificultam a rea-
lização de debates no momento da ses-
são ao vivo, pois é fundamental que a
Aneel conheça e analise todo o contex-
to das contribuições, antes de se posi-
cionar sobre o assunto em pauta.

Porém, mesmo sem a realização de
debates, a Aneel analisa internamente
todas as contribuições recebidas du-
rante o processo e as consolida em do-
cumento de resposta à sociedade - Re-
latório de Análise das Contribuições -,
preservando, assim, a coerência com
sua missão: “manter o equilíbrio entre
os agentes em benefício da sociedade”.

Já a participação nas audiências pú-
blicas realizadas por meio de intercâm-
bio documental, o encaminhamento de
contribuições e sugestões é realizado
apenas por escrito, pois não há a reali-
zação da sessão ao vivo, sendo as de-
mais etapas idênticas às da anterior.

Todos os cidadãos podem participar
do processo, seja ele realizado apenas
por intercâmbio documental (figura 2),
ou com sessão ao vivo, quando for o
caso. As opiniões e contribuições po-
dem ser encaminhadas por envio pos-
tal, fax, internet ou entregando os docu-
mentos diretamente no protocolo da
agência, no edifício-sede em Brasília.

Tabela 1 - Quadro de audiências e consultas públicas realizadas pela Aneel, 1998 a 2005

ANO
AUDIÊNCIAS

INSTAURADAS AO VIVO
TIPOS

INTERCÂMBIO
CONSULTAS

1998 07 05 02 11

1999 10 08 02 03

2000 10 06 04 02

2001 13 04 09 00

2002 36 07 29 00

2003 45 38 07 07

2004 48 31 17 04

2005 44 28 16 07

Total 213 127 86 34

Nas sessões ao vivo, a forma de par-
ticipação é ampliada. Os interessados
podem se inscrever como participan-
tes ou expositores, para manifestação
de viva voz. As inscrições poderão ser
realizadas diretamente na Aneel, via
fax, internet ou, ainda, na secretaria do
evento no dia da realização do evento.

Já a consulta pública é um instru-
mento administrativo, delegado pela
diretoria aos superintendentes da
Aneel, para apoiar suas atividades na
instrução de processos de regulamen-
tação, fiscalização e na implementa-
ção de atribuições específicas.

O objetivo também é obter informa-
ções dos agentes econômicos do setor elé-
trico, consumidores e demais interessa-
dos da sociedade, para identificar e apri-
morar a matéria em questão. É uma ferra-
menta utilizada pelas superintendênci-
as para avaliar junto aos envolvidos e in-
teressados e de forma ampla e democráti-
ca, o trabalho e a eficiência dos atos regu-
lamentados, a exemplo das consultas pú-
blicas realizadas para orientar as ações
de fiscalização da agência. Em 2006 es-
tão previstas consultas públicas para ou-
vir os consumidores sobre a qualidade
dos serviços prestados por 11 distribui-
doras de energia elétrica, com sessão ao
vivo-presencial na maior cidade da área
de concessão dessas empresas. A partir
da avaliação das contribuições recebidas
nas sessões presenciais, a Aneel elabora
o programa de fiscalização sobre a quali-
dade dos serviços prestados pelas distri-
buidoras de energia elétrica.

Em junho foram ouvidos os consu-
midores de Fortaleza (CE), Xanxerê (SC),
Porto Alegre (RS), Salvador (BA) e Vitó-
ria (ES) destinadas aos consumidores
da Companhia Energética do Ceará,
Coelce; Iguaçu Energia, Companhia Es-

tadual de Energia Elétrica, CEEE; Com-
panhia de Eletricidade do Estado da
Bahia, Coelba; e Espírito Santo Centrais
Elétricas, Escelsa. Entre julho e agosto,
as audiências foram realizadas nas ci-
dades-sede das empresas Manaus Ener-
gia; Companhia Energética do Amazo-
nas, Ceam; Centrais Elétricas do Pará,
Celpa; Eletropaulo Metropolitana Eletri-
cidade de São Paulo, Eletropaulo; e Cen-
trais Elétricas Matogrossenses, Cemat.

Assim como nas audiências, o pro-
cesso de consultas públicas pode ser
realizado por meio de intercâmbio do-
cumental ou com a realização de uma
sessão ao vivo, para a manifestação de
viva voz dos interessados.

O processo de realização, divulga-
ção, participação e manifestação dos
interessados é idêntico ao das audiên-
cias públicas.

UMA RÁPIDA HISTÓRIA
(1998 A 2005)

A primeira audiência pública realiza-
da pela Aneel aconteceu no dia 17 de fe-
vereiro de 1998, na cidade do Rio de Ja-
neiro (RJ), com o objetivo de ouvir a socie-
dade local sobre a prestação de serviços
ao consumidor de energia elétrica, para
concluir a fiscalização que estava sendo
realizada na Light - Serviços de Eletrici-
dade S.A., de acordo com o contrato de
concessão e da legislação vigente.

A Aneel contribuiu, assim, para a
construção de uma nova forma de parti-
cipação, numa demonstração de trans-
parência e clareza, cumprindo a missão
que lhe coube como agência reguladora.

A Aneel foi a agência precursora na
realização de audiências públicas. De
1998 até 2005, foram instauradas e reali-
zadas mais de 200 audiências. Os proce-
dimentos formulados pela Aneel serviram
de exemplo e suporte para que outros ór-
gãos e autarquias também desenvolves-
sem seus próprios modelos. Todo esse es-
forço resultou em centenas de contribui-
ções da sociedade para o aprimoramento
do trabalho da agência (tabela 1).


