
 
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas Parreira Lorini 

 

 

 

 

 

A ARSESP E AGÊNCIAS REGULADORAS DO REINO UNIDO:  

um estudo comparado 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2018 



 
 

RESUMO 

 

Neste artigo, compara-se a autonomia administrativa e orçamentária da ARSESP 

(Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo), enquanto 

autarquia de regime especial, com as suas pares no Reino Unido, OfWat e OfGem, 

responsáveis, respectivamente, pela regulação dos mercados de saneamento 

básico e energia (elétrica e gás canalizado). Para isso, apresenta-se um breve 

histórico da criação das agências reguladoras no Brasil, bem como do surgimento 

das agências análogas no Reino Unido. Na sequência, compara-se o arcabouço 

jurídico das agências, identificando pontos de convergência que garantam a referida 

autonomia e destacando áreas onde as entidades britânicas tenham maior ou menor 

autonomia de gestão, financeira e de recursos humanos. Conclui-se que, embora 

envolva modelos jurídicos e políticos diferentes, a experiência britânica nestes 

setores oferece algumas lições importantes, em especial no que tange à forma de 

financiamento das agências. 

 

  

Palavras-chave: agência reguladora; autarquia de regime especial; autonomia; 

ARSESP; Ofwat; Ofgem. 



 
 

ABSTRACT 

 

In this article, the administrative and budgetary autonomy of the São Paulo State 

Agency for Sanitation and Energy (ARSESP), a special regime autarchy, is 

compared against similar agencies in the United Kingdom, namely Ofwat and Ofgem, 

responsible for the respective regulation of the water and sewage and energy 

markets. To that end, we briefly outline the history of the creation of regulatory 

agencies in Brazil, as well as their analogous entities in the United Kingdom. 

Following that, we compare the legal framework of these agencies, identifying 

convergence points that guarantee said autonomy and highlighting areas where the 

British entities have more (or less) autonomy in management, budgets and human 

resources. We conclude that although these are different legal and political models, 

the British experience in these sectors offers some important lessons, in particular 

with regard to the way agencies secure their funding. 

  

Keywords:  regulatory agency; special regime autarchy; autonomy; ARSESP; Ofwat; 

Ofgem.
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1. INTRODUÇÃO 

  A criação de agências reguladoras é um fenômeno relativamente recente no 

âmbito da administração pública brasileira, tendo surgido a partir da reorganização 

do papel do Estado na economia, num processo que se iniciou em meados dos anos 

1990 com a privatização de empresas estatais. Esse processo se estendeu também 

para estados e municípios, os quais criaram suas próprias agências para regular 

setores da economia antes sob comando da administração direta ou de empresas 

públicas. 

 O Estado de São Paulo foi um dos pioneiros na adoção deste modelo de 

regulação em nível subnacional e, numa jornada que se estende por pouco mais de 

duas décadas, a atuação das entidades reguladoras foi amadurecendo. No entanto, 

a autonomia prevista em legislação específica nem sempre é exercida plenamente, 

e um dos desafios mais recorrentes para todas as agências reguladoras tem sido 

consolidar este espaço de atuação. Nesse sentido, tanto o poder público como os 

setores regulados podem representar obstáculos ao exercício da autonomia. 

 Este trabalho concentra-se em comparar a autonomia da ARSESP – Agência 

Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo –, com a de dois 

órgãos correspondentes no Reino Unido, a saber, o Ofwat – Water Services 

Regulation Authority (Autoridade de Regulação de Serviços de Água) – e o Ofgem – 

Office of Gas and Electricity Markets (Escritório para Mercados de Gás e 

Eletricidade). Considerando o pioneirismo do Reino Unido em estabelecer estruturas 

regulatórias para serviços de utilidade pública recém-privatizados, consideramos que 

a comparação possa oferecer lições valiosas. Assim, objetivamos aqui verificar se os 

mecanismos (legais, financeiros, orçamentários e políticos) à disposição das 

autoridades daquele país são suficientes para garantir a autonomia de suas 

agências. Poderemos então compará-los com os dispositivos legais inscritos na 

legislação que deu origem à ARSESP1 e identificar melhores práticas que possam 

ser adotadas pela Agência. 

                                                           
1
 A ARSESP foi criada pela Lei Complementar nº1.025/2007, embora suas origens estejam na 

Comissão de Serviços Públicos de Energia. 
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2. METODOLOGIA 

Na conclusão do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas 

(MPGPP) para a turma de 2015, a ARSESP apresentou Termo de Referência à 

Fundação Getulio Vargas (FGV) delimitando seu entendimento do problema a ser 

estudado. Especificamente, desejava a Agência avaliar se a autonomia conferida na 

legislação que a criou seria, de fato, efetiva, permitindo-lhe cumprir com todas suas 

obrigações de regulação. 

 Em especial, o Termo de Referência (TR) aponta preocupações da agência 

que poderiam, em tese, reduzir sua autonomia. Dentre esses questionamentos, 

destacamos a vinculação da Agência à Secretaria de Governo, o papel da 

Procuradoria Geral do Estado na representação judicial e a consultoria jurídica da 

Agência e as restrições orçamentárias (contingenciamento) e de recursos humanos 

(realização de concursos públicos e concessão de reajustes salariais). Há ainda o 

fato de ser a reguladora da empresa de saneamento básico do Estado de São 

Paulo, SABESP, cujo maior acionista é o próprio Governo do Estado. O TR propõe, 

ainda, a realização de um exercício de benchmarking2 com outras agências 

reguladoras análogas, inclusive internacionais, de modo a compreender eventuais 

parâmetros do exercício da autonomia que possam ser aplicados à ARSESP. 

 Este trabalho é, assim, um desdobramento da dissertação apresentada à 

Fundação Getulio Vargas, intitulado “A Autonomia da Agência Reguladora de 

Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp): Teoria e prática” (LORINI; 

MANTOVANI, 2018), desenvolvido em coautoria com Juliana Rossetto Leomil 

Mantovani. Enquanto esta dissertação busca confirmar em que medida a autonomia 

da ARSESP, prevista em lei, é efetiva, este artigo propõe-se a comparar os 

mecanismos legais e administrativos à disposição da ARSESP com aqueles das 

Agências britânicas análogas. 

 Para tanto, fez-se uma revisão da literatura a respeito da autonomia das 

agências reguladoras britânicas nos setores de saneamento e energia, bem como 

da ARSESP, e comparou-se os marcos legais, identificando semelhanças e 

ressaltando diferenças consideráveis na estrutura jurídica das Agências.  

                                                           
2
 Processo de comparação visando a identificação e adoção de melhores práticas. 
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3. CONTEXTO HISTÓRICO E TEORIA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

A criação da ARSESP se deu diante de um contexto de profundas mudanças 

na administração pública no Brasil, as quais, por sua vez, encontraram paralelo com 

alterações no padrão de intervenção do Estado na economia globalmente. Desde o 

final da década de 1970, países como Estados Unidos e Reino Unido promoveram 

transformações na forma como suas administrações públicas intervinham no 

domínio econômico. 

Os Estados nacionais passaram de fornecedores diretos de bens e serviços, 

por meio de empresas estatais, para reguladores de setores da economia que agora 

operavam, principalmente, por meio de empresas privadas. No Reino Unido, o 

processo de desregulamentação da economia e de privatização de empresas 

públicas tomou impulso no governo da primeira-ministra Margaret Thatcher, com 

venda de ativos estatais em setores como gás canalizado (1986) e água e 

saneamento (1989). A privatização do setor elétrico ocorreu um pouco mais tarde, 

em 1991. 

O foco tornou-se, então, a promoção da concorrência e a garantia de padrões 

de atendimento, especialmente naqueles setores considerados monopólios naturais, 

como energia e saneamento. Com isso, surgiram entidades públicas encarregadas 

de promover a concorrência e garantir padrões mínimos de qualidade e eficiência a 

preços sustentáveis para o consumidor. 

 

3.1 AGÊNCIAS REGULADORAS NO BRASIL 

Segundo Pacheco (2006), a criação das agências sob um modelo único e a 

indistinção entre as formas de controle podem ser explicadas pela combinação de 

características do sistema político-institucional brasileiro, com preferências e 

resistências de atores intragovernamentais, especialmente do Executivo Federal. A 

autora destaca que as agências reguladoras federais criadas a partir de 1996, como 

entes públicos dotados de independência em relação ao Poder Executivo, foram 

inspiradas pela experiência internacional, tendo como referência principal os 

Estados Unidos. 

Entretanto, o fundamento para a criação das agências independentes no 

Brasil, diversamente do modelo americano, se deu na tentativa de escapar à rigidez 
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do modelo burocrático consagrado pelo texto constitucional de 1988, bem como pela 

necessidade de delegação de funções do Poder Executivo para criar credibilidade 

regulatória. 

Esta comparação é muito bem definida pela autora ao afirmar que, no caso 

americano, o debate se travou sobre mais ou menos Estado, enquanto no Brasil a 

criação das agências reguladoras independentes remete ao debate sobre mais ou 

menos governo (ou mais ou menos política) e ainda sobre mais ou menos 

burocracia (e controles burocráticos). (PACHECO, 2006) 

Há diferenças fundamentais entre os formatos organizacionais propostos para 

as “agências autônomas”. As agências reguladoras e as agências executivas 

diferenciam-se pela natureza de suas funções, o que só foi formulado depois da 

elaboração do Plano Diretor (PDRAE). Bresser-Pereira (1998) enfrenta o tema 

quando trata das agências executivas3, apontando suas semelhanças com as 

agências reguladoras, afirmando que: ambas devem ser dotadas de maior 

autonomia de gestão (ou autonomia administrativa). No entanto, como a autonomia 

das agências reguladoras deriva do fato de executarem políticas permanentes de 

Estado, tais como regulação de preços de serviços públicos monopolistas, considera 

que estas agências devam ser mais autônomas em relação ao governo. 

Destacam-se, portanto, algumas razões apontadas pela literatura para a 

criação de entes reguladores independentes. Entre elas, a busca de credibilidade 

regulatória, a especialização técnica, ou mesmo a tentativa de se desonerar o Poder 

Executivo de decisões complexas e até mesmo impopulares. Marcos Vinícius Pó 

(2009) afirma que a autonomia das agências foi defendida como o elemento-chave 

para garantir a estabilidade regulatória e a preservação dos contratos, sem o que se 

tornava impossível a atração de investimentos estrangeiros de longo prazo para as 

privatizações e para o desenvolvimento econômico nacional. Prossegue dizendo que 

tanto a  literatura quanto a discussão política indicavam que, sem independência 

para as agências, não haveria credibilidade regulatória no Brasil. 

 

                                                           
3
 Agências executivas são regidas por um contrato de gestão com o órgão vinculado da 

administração direta, sem, no entanto, possuir natureza jurídica distinta. Um exemplo, no Brasil, é o 
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), ligado ao MDIC – Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 
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3.2 AUTONOMIA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

Segundo Nunes (2007), no Brasil, o regime regulatório inaugurado  com as 

privatizações constituiu verdadeira reforma de Estado, pois este regime caracteriza-

se pela redefinição do papel do Estado na economia e, através de delegação 

legislativa, sob o modelo de ‘autarquias especiais’, cria-se um novo poder entre os 

poderes, exercido por novas agências reguladoras.  

As agências podem assumir distintos estatutos jurídicos segundo  Nunes 

(2007), desde sua participação na Administração Direta, até sua existência 

autárquica e independente. Compete a elas funções do Executivo, tais como a 

concessão e fiscalização de atividades e direitos econômicos, além de funções do 

Legislativo, como a criação de normas, regras e procedimentos com força legal sob 

a área de sua jurisdição. Ademais, ao julgar, impor penalidades, interpretar contratos 

e obrigações, as agências desempenham funções do Judiciário.   

Nas palavras de Barroso (2002), a instituição de um regime jurídico especial 

visa a preservar as agências reguladoras de ingerências indevidas, inclusive e, 

sobretudo, por parte do Estado e de seus agentes. Procurou-se demarcar, por esta 

razão, um espaço de legítima discricionariedade, com predomínio de juízos técnicos 

sobre as valorações políticas. Constatada a necessidade de se resguardar essas 

autarquias especiais de injunções externas inadequadas, foram-lhe outorgadas 

autonomia político-administrativa e autonomia econômico-financeira. 

Em relação à autonomia político-administrativa foram previstos, em lei, uma 

série de requisitos, procedimentos, garantias e cautelas, dentre as quais: a 

nomeação dos dirigentes com lastro político; o exercício de mandato fixo; a 

impossibilidade de demissão, salvo por falta grave apurada mediante devido 

processo legal; e o impedimento dos dirigentes após o término dos mandatos de 

prestar serviços às empresas sob regulação (quarentena). 

No tocante à autonomia econômico-financeira, a legislação, de maneira geral, 

cuidou de estabelecer taxas de fiscalização ou regulação do serviço público objeto 

de delegação como uma das importantes fontes de receita dessas autarquias, tanto 

em âmbito federal quanto estadual, além das dotações orçamentárias gerais, a 

arrecadação de receitas provenientes de outras fontes ou ainda participações em 

contratos e convênios. 
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  Todas estas atribuições conferidas às agências reguladoras poderiam, no 

limite, criar uma entidade onde o poder executivo tem muito pouco controle. Este 

controle hierárquico é sustentado no paradigma clássico da burocracia, que, nas 

palavras de Pacheco (2006), pressupõe autoridade única e relações verticais de 

comando e controle, se baseando na relação de autoridade que se estabelece entre 

o nomeador e o nomeado.. 

  A autora esclarece de forma precisa que, tradicionalmente, o controle 

hierárquico é exercido pelo chefe do Poder Executivo, por meio do instituto da 

nomeação e demissão ad nutum dos dirigentes públicos. Segundo essa visão, a 

autonomia das agências e controle pelo Executivo são contraditórios, pois o controle 

reside basicamente no poder de nomeação (e demissão) dos dirigentes da agência 

pelo chefe do Poder Executivo. 

  No entanto, outros autores, como Sunstein (2004), apontam que o controle 

político resultaria da ação complementar e simultânea dos três poderes sobre a 

atuação das agências4, sem retirar delas flexibilidade, especialização e autonomia. 

O autor faz referência a um controle agressivo exercido pelo presidente e pelo 

Congresso, simultâneo a um controle moderado exercido pelo Judiciário. Assim, 

segundo o conceito elaborado por Sunstein, não haveria oposição entre autonomia e 

controle político, visto que este último se dá por outros mecanismos divergentes do 

poder de demissão dos dirigentes. 

 Como já apontado, a autonomia das agências tinha como objetivo declarado 

isolá-las inclusive do próprio Executivo, nas palavras deste autor. Com a autonomia 

– definida na prática pelo mandato fixo dos dirigentes, fontes orçamentárias próprias 

e ausência de subordinação hierárquica ao ministério referência –, as agências 

trariam uma maior estabilidade de regras aos setores, aumentando assim a 

credibilidade do país aos investidores. O mantra era ter um sistema institucional com 

técnicos tomando decisões e mecanismos para evitar o oportunismo dos políticos. 

Em conclusão, Pó (2009) argumenta que uma leitura política do sistema 

político-administrativo brasileiro não nos autoriza a imaginar a existência de algum 

órgão público que consiga se manter autônomo em relação ao Poder Executivo se 

                                                           
4
 Ressalte-se que, no contexto americano, “agências” descreve os departamentos de governo, 

inclusive aqueles que compõem a administração direta. O controle político, assim, aplica-se não 
apenas às agências reguladoras, sempre por meio do Poder Legislativo.  
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este se decidir a exercer seu poder e controlá-lo. Os poderes de agenda, orçamento 

e nomeação do Chefe do Poder Executivo brasileiro tornam a autonomia inviável na 

prática. 

 Assim, pode-se afirmar que a autonomia das agências reguladoras é exercida 

quando há um entendimento político de que isto é conveniente, seja pela 

necessidade de se conferir aspecto técnico a decisões que têm impacto político 

(como revisões tarifárias), pelo interesse em atrair capitais privados a setores que 

precisam de investimento com previsibilidade jurídica ou até mesmo em fazer da 

proteção da concorrência e dos consumidores uma bandeira política. Os 

mecanismos previstos em lei são desenhados para preservar esta autonomia, porém 

são insuficientes para garanti-la totalmente, caso um governo entenda que uma ou 

mais agências não estão suficientemente alinhados a sua política. A tentativa de 

retomar o controle sobre uma agência pode ir desde o comprometimento de suas 

deliberações técnicas, por meio de nomeações com conotação notoriamente 

política, até a restrição orçamentária, com o contingenciamento de recursos 

auferidos pela entidade. Há limites, portanto, para o que a legislação pode conseguir 

neste campo da autonomia administrativa e financeira, embora não se deva 

descartar aperfeiçoamentos.
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4. ARSESP – HISTÓRICO E LEGISLAÇÃO 

 No caso do Estado de São Paulo, o governo estadual iniciou, em 1998, um 

processo de privatizações de rodovias e da distribuição de gás canalizado, este 

último reunido sob a empresa Comgás. De modo a fiscalizar a prestação do serviço 

pelas empresas privadas vencedoras das concessões rodoviárias e de gás, criaram-

se dois órgãos que seriam os embriões de futuras agências reguladoras no estado: 

a Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões de Serviços Públicos 

(para fiscalizar serviços delegados de transporte) e a Comissão de Serviços Públicos 

de Energia - CSPE (para fiscalizar e regular a distribuição de gás canalizado). 

  A CSPE foi instituída com a Lei Complementar nº 833 de 17 de outubro de 

1997, com a finalidade de regular, controlar e fiscalizar a qualidade do fornecimento, 

os preços, tarifas e demais condições de atendimento ao usuário dos serviços 

públicos de energia no Estado de São Paulo. Cabe notar, porém, que a CSPE foi 

criada como autarquia vinculada à Secretaria de Energia do Estado, sendo, portanto, 

parte da administração indireta. 

Somente com a criação da ARSESP, por meio da Lei Complementar nº 1.025 

de 07 de dezembro de 2007, é que seria criada uma agência reguladora para o 

setor, transformando a então CSPE em autarquia de regime especial. Vale destacar 

o parágrafo único do artigo 1º desta lei: 

Artigo 1º - A Comissão de Serviços Públicos de Energia - CSPE, criada pela 
Lei Complementar nº 833, de 17 de outubro de 1997, fica transformada em 
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - 
ARSESP, como autarquia de regime especial, com personalidade de direito 
público, vinculada à Secretaria de Estado de Saneamento e Energia, com 
sede e foro na cidade de São Paulo, passando a reger-se por esta lei 
complementar.  

Parágrafo único - O regime jurídico da ARSESP caracteriza-se por 
independência decisória, autonomia administrativa, orçamentária e 
financeira, mandato fixo e estabilidade de seus diretores e demais 
condições que tornem efetiva sua autonomia no âmbito da Administração 
Pública. (SÃO PAULO, 2007) 

 

Note-se que as características explicitadas na lei são praticamente idênticas 

àquelas da Lei Geral de Telecomunicações, tais como independência decisória e 

autonomia financeira, expressamente definida no texto legal. Com isso, a ARSESP 

seguia no mesmo caminho aberto e, de certa forma, já consolidado, dez anos antes 

pela LGT. 
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Houve, no entanto, um importante acréscimo nas competências da nova 

agência reguladora, quando comparada a sua precursora (CSPE). Com a aprovação 

da Lei Federal nº 11.447/2007, tornou-se obrigatória a criação de  planos de 

saneamento básico pelos municípios, assim como o estabelecimento de critérios 

para a regulação deste serviço. Isso estimulou a criação de órgãos reguladores 

competentes nos estados e municípios. Com isso, a nova agência reguladora foi 

criada não só para fortalecer a regulação em gás e energia elétrica, mas, 

principalmente, para regular o setor de saneamento básico. 

 

4.1 ESTRUTURA DA ARSESP E LEGISLAÇÃO 

Para compreender como a Agência atua e quais são as áreas mais sensíveis 

a influências externas, é necessário compreender como a ARSESP está estruturada 

e como a legislação que lhe sustenta trata de sua autonomia. Assim, trataremos aqui 

da estrutura funcional da ARSESP e, na sequência, dos aspectos legislativos que, 

embora explicitem a autonomia administrativa e financeira da Agência, podem não 

ser suficientes para garanti-las à agência. 

 Atualmente vinculada à Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, 

compete à ARSESP, nos limites da legislação vigente, regular, controlar e fiscalizar, 

no âmbito do Estado de São Paulo, os serviços de gás canalizado e de saneamento 

básico de titularidade estadual, preservadas as competências e prerrogativas 

municipais. 

  A Agência elabora regulamentos para garantir os princípios do incentivo à 

eficiência e competitividade, além de corrigir imperfeições de mercado, observando 

o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. No conjunto de 

regulamentos editados pela Agência estão, entre outros, o de controle tarifário, 

condições gerais de fornecimento de gás e regras de expansão de redes. A 

fiscalização visa ao cumprimento dos contratos de concessão e demais normas 

aplicáveis à prestação dos serviços de gás canalizado. Quanto aos serviços e 

atividades de energia elétrica, que são de competência da União, a ARSESP exerce 

as funções de fiscalização, controle e regulação delegadas pelo órgão ou entidade 

federal competente, que, neste caso, é a ANEEL. 
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 Além disso, realiza Consultas e Audiências Públicas como ferramentas 

promotoras de transparência, ajudando a divulgar suas decisões e conferindo maior 

grau de confiabilidade, clareza e segurança no processo decisório. Resumidamente, 

portanto, a ARSESP divide sua atuação em: 

● Energia elétrica: por meio de convênio de delegação e descentralização, 

firmado com a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), fiscaliza as 14 

concessionárias de distribuição, 12 permissionárias, além de PCHs e PCTs5 

situadas no Estado de São Paulo; 

● Gás canalizado: regula e fiscaliza os serviços de distribuição de gás 

canalizado das 3 concessionárias paulistas: a Companhia de Gás de São 

Paulo - Comgás; a Gás Brasiliano Distribuidora S/A - GBD; e a Gás Natural 

São Paulo Sul S/A - GNSPS; 

● Saneamento: regula e fiscaliza os serviços de saneamento de titularidade 

estadual, assim como aqueles de titularidade municipal que venham a ser 

delegados ao Estado de São Paulo. 

 Há ainda uma robusta estrutura de atendimento ao usuário e de Ouvidoria, a 

proporcionar ainda a necessária transparência para que a agência esteja submetida 

ao efetivo controle social, proporcionando, também, maior confiabilidade em suas 

decisões e no cumprimento de sua missão. 

   Entretanto, apesar da garantia formal de autonomia, a ARSESP, assim como 

outras agências reguladoras, tem esbarrado em dificuldades na efetivação da 

autonomia garantida pelo regime especial, destacando-se alguns percalços em 

particular na relação direta com o Poder Executivo. Assim, temos que a autonomia 

da Agência pode ser considerada sob diversos aspectos: administrativos, jurídicos, 

financeiro-orçamentário e de gestão de recursos humanos.  

A Lei Complementar nº 1.025/2007 estabeleceu, no seu artigo 16, a 

necessidade de cumprimento de pré-requisitos na composição da Diretoria da 

ARSESP, entre os quais: qualificação técnica, habilidade profissional, experiência e 

a exigência de aprovação pela Assembleia Legislativa. Definiu, ainda que os 

diretores tenham mandatos fixos e não coincidentes, bem como sua impossibilidade 

                                                           
5
 Respectivamente, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e Pequenas Centrais Termelétricas 

(PCTs). 



13 
 

de exoneração, exceto em caso de renúncia, condenação judicial ou processo 

administrativo disciplinar. Como se pode ver: 

Artigo 16 - A Diretoria será composta por 5 (cinco) Diretores escolhidos pelo 
Governador do Estado e por ele nomeados após aprovação pela 
Assembleia Legislativa. (NR) 

§ 1º - As indicações para a Diretoria deverão garantir a pluralidade, de modo 
que nela estejam representadas diferentes capacidades técnicas e 
especialidades setoriais, devendo o escolhido atender aos seguintes 
requisitos: 

1. ser brasileiro; 

2. ter habilitação profissional de nível superior; 

3. ter reconhecida capacidade técnica, além de experiência comprovada de, 
no mínimo, cinco anos, em atividades relacionadas às suas atribuições; 

4. ter reputação ilibada e idoneidade moral; 

5. apresentar declaração de bens, nos termos do inciso XXIV do artigo 115 
da Constituição do Estado. 

§ 2º - Os Diretores terão mandatos não coincidentes de cinco anos, vedada 
a recondução. 

§ 3º - No caso de vacância, o mandato será completado por sucessor 
investido na forma deste artigo, que o exercerá pelo prazo remanescente; 
caso esse prazo seja inferior a dois anos, o investido poderá ser 
excepcionalmente reconduzido para um mandato integral. 

§ 4º - Os Diretores somente perderão o mandato em virtude de renúncia, de 
condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo 
disciplinar. No caso de processo administrativo disciplinar, o diretor 
indiciado ficará suspenso de suas funções para realizar sua defesa. (SÃO 
PAULO, 2007) 

 

  A estrutura organizacional da ARSESP inclui os órgãos superiores – Diretoria 

Colegiada, Conselhos de Orientação e Ouvidoria – e a Consultoria Jurídica, que é 

exercida pela Procuradoria Geral do Estado – PGE –, de acordo com o disposto na 

Lei Complementar nº 1.025/2007, no Decreto nº 52.445/2007 e no Regimento 

Interno (Deliberação ARSESP nº 053, de 27 de abril de 2009). 

  Além dos órgãos superiores e da Consultoria Jurídica, a estrutura da 

ARSESP é composta pelo Diretor Presidente e por cinco Diretorias. De acordo com 

a norma legal citada anteriormente, os Diretores são designados após arguição 

pública e aprovação pela Assembleia Legislativa, com mandatos fixos e não 

coincidentes de cinco anos, vedada a recondução. Somente perdem o mandato em 

virtude de renúncia, de condenação judicial transitada em julgado ou de processo 

administrativo disciplinar. 
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  As competências são exercidas de forma colegiada e as deliberações são 

aprovadas por maioria absoluta. Como órgão superior de direção da ARSESP, são 

atribuições da Diretoria: coordenar, supervisionar, fiscalizar e executar as atividades 

institucionais, técnicas e administrativas de competência da Agência. 

 Com isso, espera-se garantir a autonomia da agência, já que, em princípio, 

nunca haverá uma diretoria que tenha sido nomeada em sua integridade pelo 

mesmo governador. Assim, evita-se, em tese, a partidarização da entidade e 

preserva-se sua capacidade de atuação de acordo com critérios técnicos. 

 A autonomia financeiro-orçamentária é assegurada com o recolhimento da 

Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização (TRCF), que é cobrada diretamente das 

concessionárias reguladas e tem a finalidade específica de garantir recursos 

suficientes para o funcionamento da Agência. No entanto, sua cobrança não garante 

a autonomia financeira da ARSESP, já que a agência tem pouca liberdade para 

dispor dos valores excedentes para, por exemplo, contratar mais servidores, 

conceder reajustes salariais ou, até mesmo, custear um plano de comunicação 

externa. Todas estas ações estão sujeitas à aprovação prévia do governo do estado, 

inclusive dependendo de parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado. Assim, 

a agência acumula um superávit significativo6, sem, no entanto, poder aplicar estes 

valores em ações que possam fortalecê-la.  

Há, ainda, outro aspecto que demonstra o quanto o poder executivo pode 

limitar a autonomia da agência: a contratação de novos servidores. A realização de 

concurso público para contratação de técnicos e especialistas necessita de 

autorização do Governador, assim como a concessão de reajuste salarial, benefícios 

e criação de plano de carreira. Embora isso não seja uma limitação imposta 

exclusivamente à ARSESP, significa, de certa forma, uma dependência que pode 

limitar a expansão de suas atividades. Essa limitação é sustentada pelas diretrizes 

gerais do orçamento público investidas no texto constitucional e as disposições 

definidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (BRASIL, 2000) -, acerca dos 

limites prudenciais relativos ao gasto público com vencimentos dos servidores. 

                                                           
6
 O superávit da ARSESP para o exercício de 2016 é de pouco mais de R$550 milhões (ARSESP, 

2017). 



15 
 

5. A REGULAÇÃO NO REINO UNIDO 

 Para compreender o processo de regulação das indústrias privatizadas no 

Reino Unido e compará-lo com o Brasil, é necessário antes destacar algumas 

diferenças importantes do modelo político-institucional daquele país. Em primeiro 

lugar, o Reino Unido tem um sistema de governo unitário, onde as quatro nações 

que o compõem (Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte) somente 

exercem o poder por delegação do parlamento nacional. Como existe essa 

delegação para todas as nações, à exceção da Inglaterra, é possível que a 

regulação de setores econômicos se dê de forma diferente em cada uma. Para fins 

deste estudo, portanto, considera-se apenas a regulação dos serviços de 

saneamento e energia na Inglaterra e no País de Gales. 

 Além disso, a estrutura governamental britânica prevê um Gabinete Ministerial 

(Cabinet) liderado pelo Primeiro-ministro (prime-minister). Cada pasta (department, 

por vezes também chamado de office) é comandada por um ministro (Secretary of 

State, ou seja, secretário de estado), o qual é membro do parlamento e, portanto, 

presta contas ao Legislativo. Existe ainda a figura do non-ministerial department 

(NMD – ou departamento não ministerial), que é uma entidade da administração 

indireta, com status variável, porém sem prestação de contas a ministro algum. 

Nesta categoria estão incluídas as entidades de regulação pertinentes a este estudo 

e, embora haja um “ministro patrocinador” do órgão, sua capacidade de influência é 

restrita: 

There will be a 'sponsor minister' who has residual policy responsibility for 
the continued existence of the non-ministerial department, the overall policy 
and statutory framework within which it operates, and represents the non-
ministerial department in Parliament. However, a non-ministerial department 
operates independently of ministers, generally receiving funding directly from 
Parliament, and is accountable directly to Parliament. (REINO UNIDO, 2014)  

 

Assim, a própria natureza da entidade reguladora, ao ser classificada como 

departamento não ministerial, confere-lhe maior independência em relação aos 

órgãos da administração direta, que são comandados por ministros de Estado. 

No Reino Unido, a transferência de ativos de vários setores da economia  do 

estado para a iniciativa privada iniciou-se pela privatização do sistema de 

telecomunicações, então um monopólio estatal, em 1986. No mesmo ano, o 

parlamento aprovou o Gas Act 1986, que dispunha, ao mesmo tempo, sobre a 
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rescisão do monopólio estatal no fornecimento de gás canalizado residencial e 

comercial e sobre a criação de um Conselho de Consumidores de Gás, que seria o 

embrião da futura autoridade regulatória. A privatização dos setores elétrico e de 

água e esgoto deu-se em 1989, através, respectivamente, do Electricity Act 1989 e 

do Water Industries Act 1989. Na sequência, as autoridades reguladoras do setor 

elétrico e de gás canalizado foram combinadas em uma única entidade, a 

Autoridade de Mercados de Gás e Eletricidade (GEMA – Gas and Electricity Markets 

Authority), com outros diplomas legislativos que dispõem sobre a regulação 

econômica7 e sobre a integração dos mercados de energia elétrica no âmbito da 

União Europeia. O Departamento para Mercados de Gás e Energia – OfGem – é o 

órgão executivo que, reportando-se à GEMA, executa a regulação e fiscalização do 

setor. Já no setor de saneamento básico, a configuração atual segue os mesmos 

princípios desde a privatização, sendo que compete ao Departamento de Regulação 

dos Serviços de Água - Ofwat - a regulação e fiscalização desse setor. No período 

entre 1989 e 2006, este órgão foi liderado um diretor-geral de serviços de 

saneamento e foi chamado de Office for Water Services (Escritório para Serviços de 

Água), de onde surge a abreviação Ofwat. 

 

5.1 OFWAT – ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES 

 De acordo com o Water Services Act 1989 (REINO UNIDO, 1989), a 

regulação econômica do setor de saneamento na Inglaterra e no País de Gales é 

responsabilidade do Diretor Geral de Serviços de Saneamento, o qual é designado 

pelo Secretário de Estado para o Meio Ambiente e Assuntos Rurais e de Alimentos – 

DEFRA (equivalente, no Brasil, às pastas do Meio Ambiente e Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento combinadas). O mandato é de cinco anos, sem recondução. Assim, 

pode-se observar que o mandato para o Diretor-Geral pode coincidir com o do 

governo eleito, já que no Reino Unido as eleições gerais ocorrem de cinco em cinco 

anos. 

Desde 2006, com uma revisão na legislação pertinente8, constituiu-se o Water 

Services Regulation Authority – Ofwat –, com responsabilidade pela regulação 

econômica do setor, em especial a determinação das tarifas máximas que podem 

                                                           
7
 Competition Act 1998. 

8
 Water Services Act 2003. 
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ser cobradas do usuário final. As atribuições da agência, segundo a legislação, são 

a proteção dos interesses dos consumidores, promovendo sempre que possível a 

competição entre os fornecedores de serviços de saneamento, bem como garantir 

um retorno razoável sobre o capital investido por estas empresas. In verbis: 

2A)The Secretary of State or, as the case may be, the Authority shall 
exercise and perform the powers and duties mentioned in subsection (1) 
above in the manner which he or it considers is best calculated— 

(a)to further the consumer objective; 

(b)to secure that the functions of a water undertaker and of a sewerage 
undertaker are properly carried out as respects every area of England and 
Wales; 

(c)to secure that companies holding appointments under Chapter 1 of Part 2 
of this Act as relevant undertakers are able (in particular, by securing 
reasonable returns on their capital) to finance the proper carrying out of 
those functions; and 

(d)to secure that the activities authorised by the licence of a licensed water 
supplier and any statutory functions imposed on it in consequence of the 
licence are properly carried out. 

(2B)The consumer objective mentioned in subsection (2A)(a) above is to 
protect the interests of consumers, wherever appropriate by promoting 
effective competition between persons engaged in, or in commercial 
activities connected with, the provision of water and sewerage services 
(REINO UNIDO, 1991) 

 

Com isso, fica evidente a intenção do legislador de garantir que, a despeito da 

privatização das indústrias, o consumidor não será lesado com tarifas 

excessivamente elevadas, resultantes da característica de monopólio do serviço. 

A composição da diretoria da entidade consiste em um conselho de 11 

membros, todos designados pelo Secretário de Estado da pasta. O conselho divide-

se entre membros executivos, que são escolhidos dentre o serviço público britânico 

(Civil Service) e diretores não-executivos (sete ao todo), que podem ser pessoas 

convocadas do setor privado, do meio acadêmico e da sociedade civil. Há, inclusive, 

diferenciação quanto à remuneração, já que os diretores executivos, por serem 

servidores públicos, devem seguir os parâmetros gerais estabelecidos para a 

carreira; enquanto isso, os diretores não executivos são remunerados conforme 

padrões estabelecidos para as nomeações ministeriais (potencialmente mais 

elevadas em alguns casos) (OFWAT, s.d.).  

Evidentemente, tal vantagem a favor das posições preenchidas por figuras 

externas ao serviço público poderia, em tese, levar a um desequilíbrio nas 

deliberações, pois muitos destes membros podem ter sido já funcionários dos 
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setores regulados. De fato, Thatcher (2011) aponta que as agências reguladoras do 

Reino Unido, como o Ofwat, têm elevados percentuais de recrutamento de diretores 

advindos do setor privado (71%) ou que, após o exercício de seus mandatos na 

agência, são contratados pelo setor privado (93%). No entanto, o regimento interno 

da agência prevê que as decisões do conselho sejam tomadas, sempre que 

possível, por consenso; somente na ausência de uma posição comum entre todos 

os diretores é que se faz uma votação. (OFWAT, 2017) 

Cabe aqui examinar o grau de liberdade conferido pela legislação ao 

Secretário de Estado na nomeação dos dirigentes da agência, conforme segue: 

 

Membership 

1(1)The Authority shall consist of a chairman, and at least two other 
members, appointed by the Secretary of State. 

(2)The Secretary of State shall consult— 

(a)the Assembly, before appointing any member; and 

(b)the chairman, before appointing any other member. 

Terms of appointment, remuneration, pensions etc 

2(1)Subject to this Schedule, the chairman and other members of the 
Authority shall hold and vacate office as such in accordance with the terms 
of their respective appointments. 

(2)Their terms of appointment shall be determined by the Secretary of State. 
(REINO UNIDO, 1991) 

 

 Ou seja, a legislação explicitamente garante ao ministro da pasta à qual o 

Ofwat está vinculado a liberdade de indicar mais conselheiros, pois há apenas o 

estabelecimento de um critério mínimo: um presidente do conselho e mais dois 

outros membros. Além disso, deve-se ressaltar que as nomeações estão sujeitas 

apenas a consulta junto ao legislativo do País de Gales (the Assembly), sem, no 

entanto, necessitar de aprovação do parlamento britânico. O pressuposto aqui é de 

que, como o ministro deve ser necessariamente um membro do parlamento, isto já é 

suficiente para garantir sua anuência. O ministro dispõe ainda do poder de remover 

um conselheiro, sob a justificativa de incapacidade ou mau comportamento – sem, 

no entanto, necessitar de processo administrativo para isso.  

 Há, ainda grande flexibilidade na legislação para que a agência contrate o 

número de funcionários necessários para sua operação. Como não há um número 

de servidores previsto em lei, o Ofwat deve apenas obter a aprovação do Ministro 
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para o Serviço Público, que é a autoridade máxima em termos de contratação de 

servidores em todo o governo. 

 Por fim, vale ressaltar a estrutura de financiamento do Ofwat. A fonte principal 

de recursos para o financiamento da agência é a license fee (taxa de licença), 

cobrada de cada uma das indústrias reguladas e revertida integralmente para o 

Ofwat. O valor da taxa de licença é estabelecido como parte do processo de revisão 

tarifária a cada cinco anos. Assim, na última revisão tarifária, de 2014, a taxa de 

licença foi fixada em 0,25% da receita líquida dos operadores, com previsão de 

redução no quinquênio para 0,23% até 2019. Com isto, o Ofwat tem um orçamento 

previsto para 2018-19 de aproximadamente 22 milhões de libras. 

 

5.2 OFGEM – ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES 

O Office for Gas and Energy Markets – Ofgem é a braço executivo da 

Autoridade de Mercados de Gás e Energia (GEMA). Suas atribuições são 

determinadas pelos atos do parlamento que permitiram a privatização dos setores 

de gás (Gas Act 1986) e energia elétrica (Electricity Act 1989). As atribuições de 

regulação, determinadas a partir destes diplomas legais, ficam assim definidas: 

1.4 The Authority’s principal objective is to protect the interests of existing 
and future consumers in relation to gas conveyed through pipes and 
electricity conveyed by distribution or transmission systems.  The interests of 
such consumers are their interests taken as a whole, including their interests 
in the reduction of greenhouse gases in the security of the supply of gas and 
electricity to them and in the fulfilment by the Authority, when carrying out its 
functions as the designated regulatory authority for Great Britain, of the 
objectives set out in Article 40 (a) to (h) of the Gas Directive [3] and Article 
36 (a) to (h) of the Electricity Directive.[4] (OFGEM, 2013) 

 

Ou seja, fica explicitamente posto que a principal tarefa do regulador é a de 

proteger os interesses do consumidor, dado que se tratam de indústrias com 

características de monopólio natural. A legislação faz, ainda, referência às Diretivas 

da União Europeia, que são incorporadas à legislação britânica para fins de 

regulação.9 

                                                           
9
 Cabe ressaltar que, diante da decisão do Reino Unido de sair da União Europeia, não há, neste 

momento, definição sobre que parte da legislação europeia continuará a ser aplicada ao país. Isto 
dependerá, principalmente, da participação do Reino Unido no mercado comum europeu, a qual está 
sujeita a negociações ainda sem conclusão.  
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 A diretoria do Ofgem é composta por dez conselheiros, todos nomeados pelo 

ministro da pasta à qual a entidade está ligada, qual seja, o Department for 

Business, Energy and Industrial Strategy - BEIS (Ministério para Energia e Estratégia 

Industrial). Assim como em outras autoridades regulatórias do Reino Unido, há 

membros executivos, que devem obrigatoriamente fazer parte do serviço público, e 

membros não executivos, que têm, de regra, experiência de mercado. Por exemplo, 

o atual presidente do conselho é ex-funcionário do HSBC, tendo aconselhado o 

governo britânico no processo de privatização das indústrias que agora regula. 

(OFGEM, s.d.) Todos são nomeados por um período de até cinco anos. Assim como 

no Ofwat, as deliberações são estabelecidas por consenso. 

 O financiamento da agência é obtido através da taxa de licença (license fee) 

cobrada de todas as empresas reguladas. Assim como no caso do Ofwat, os valores 

arrecadados são revertidos em sua totalidade ao orçamento da agência, não 

cabendo qualquer tipo de apropriação pelo tesouro central britânico. No entanto, o 

valor desta taxa não é previamente estabelecido em lei, mas sim calculado segundo 

uma fórmula da própria agência, objetivando apenas cobrir os custos de operação 

do Ofwat. (OFGEM, 2016) Assim, uma vez calculado o valor da taxa, ela é repartida 

entre as empresas reguladas na seguinte proporção: 26,5% para os distribuidores 

de energia elétrica (sendo 17 ao todo, a cada um cabendo 1,56% da taxa); 26,5% 

para o serviço de transmissão de energia elétrica (National Grid); 23,45% para os 

transportadores de gás (15 ao todo) e 23,45% para o sistema de transmissão de 

gás. As taxas podem chegar a valores tão baixos para alguns distribuidores que o 

regramento define um valor mínimo de 500 libras. O regramento ainda estabelece 

que, na eventualidade de um déficit ou superávit no orçamento anual, a diferença 

será abatida ou acrescida ao cálculo do orçamento para o ano seguinte, evitando, 

assim que agência seja uma fonte de recursos extra para o governo. Essa 

flexibilidade embutida no orçamento é limitada a 10% do total previsto para cada 

ano. Para o quinquênio 2015-16 a 2020-21, a agência concordou com o tesouro uma 

redução de 15% em seu orçamento, passando de 89,5 milhões de libras para 82 

milhões de libras. 
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6. ARSESP VS. OFWAT E OFGEM – DIFERENTES GRAUS DE AUTONOMIA 

 Pode-se, então, traçar um breve comparativo sobre como as agências 

britânicas acima apresentadas têm mais ou menos autonomia em relação à 

ARSESP. Consideram-se, aqui, os aspectos referentes à autonomia administrativa, 

orçamentário-financeira e independência do corpo diretor. 

 Em primeiro lugar, nota-se uma significativa diferença na forma como as 

diretorias são escolhidas no Reino Unido, cabendo ao ministro (Secretário de 

Estado) da pasta a que uma agência está vinculada a nomeação de todos os 

diretores, sem escrutínio prévio do parlamento. Nesse sentido, o processo se 

assemelha à escolha de dirigentes na administração direta no Brasil. Os ministros 

britânicos têm ainda a flexibilidade de poder indicar dirigentes para um período que 

coincida com o seu próprio mandato, já que a legislação prevê períodos de até cinco 

anos no cargo. Em tese, isto poderia comprometer a autonomia das agências, já 

que, na prática, os diretores poderão ser indicações com afiliações partidárias. 

 Esse risco, no entanto, é minimizado de duas formas. A primeira é garantindo 

que uma proporção das nomeações (50% no caso do Ofgem e cerca de 36% no 

caso do Ofwat) consistam de servidores públicos de carreira (civil servants), os quais 

devem aderir a um código de conduta que veda atividades político-partidárias. A 

segunda maneira de garantir a autonomia decisória das agências é estabelecendo a 

prática de deliberações por consenso (embora, em casos extremos, seja permitida 

uma votação nominal entre os conselheiros). Com isso, as decisões tomadas pela 

agência ficam menos suscetíveis a questionamentos externos, criando-se um 

posicionamento unânime. 

 Há, ainda, um outro aspecto que fortalece o papel da agência: a sua explícita 

atribuição de defender o consumidor de abusos do poder econômico das empresas 

reguladas, encorajando a competição. A legislação da ARSESP prevê algo 

semelhante: 

Artigo 7º - Compete à ARSESP, respeitadas as competências e 
prerrogativas federais e municipais: 

(...) 

IX - proteger os interesses e direitos dos usuários, impedindo a 
discriminação entre eles, respeitados os direitos do poder concedente e dos 
prestadores de serviços; 
X - coibir práticas abusivas que afetem os serviços regulados; 
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XI - comunicar aos órgãos competentes os fatos que possam configurar 
infração à ordem econômica, ao meio ambiente ou a direitos do consumidor; 
XII - articular-se, inclusive por meio de comitês conjuntos, com órgãos e 
entidades competentes em matéria de energia, recursos hídricos, meio 
ambiente, saúde pública, desenvolvimento urbano, defesa do consumidor e 
defesa da concorrência, objetivando o intercâmbio eficiente de informações 
e o melhor desempenho de seus fins; (SÃO PAULO, 2007) 

 

No entanto, as agências britânicas dividem o poder de fiscalizar práticas 

anticompetitivas com a Competition and Markets Authority – CMA (Autoridade de 

Mercados e Competição), tendo a prerrogativa de atuar em seus respectivos 

setores. Ou seja, em caso de práticas anticompetitivas no setor de energia elétrica, 

por exemplo, tanto a CMA como o Ofgem podem atuar, dividindo responsabilidades. 

No Brasil, a atribuição de proteção e incentivo à concorrência cabe ao CADE 

(Conselho Administrativo de Defesa Econômica), órgão federal ligado ao Ministério 

da Justiça, em todo o território nacional (BRASIL, 2011). Assim, à ARSESP fica 

reservada uma competência subsidiária, ou seja, de articulação e coordenação junto 

ao CADE, porém sem os poderes de investigação e decisão que este órgão dispõe. 

Por fim, há que se notar a tradição política do Reino Unido, onde se chegou a 

um consenso em favor da privatização e da consequente regulação de serviços de 

utilidade pública entre os dois principais partidos. Quando assumiu o poder pela 

primeira vez após dezoito anos em 1997, o Partido Trabalhista britânico defendeu a 

manutenção das privatizações ocorridas nos governos anteriores, do Partido 

Conservador. Assim, mesmo que houvesse nomeações com características político-

partidárias, é razoável supor que isto teria pouco efeito sobre a atuação das 

agências, pois o debate gira em torno da qualidade da regulação10 e não em torno 

da adequação do modelo em si.  

Já no caso do Brasil, os mecanismos de nomeação de diretoria (mandatos 

fixos e estabilidade dos diretores) são projetados justamente para evitar abruptas 

mudanças na regulação à medida em que haja mudanças no governo. Isto porque 

ainda existe, no meio político, a defesa de um retorno ao controle estatal de vários 

setores 

                                                           
10

 Recentemente, debateu-se na imprensa britânica a necessidade de aprimorar a atuação dos 
órgãos reguladores, em especial no que diz respeito à sua influência nas estruturas societárias das 
empresas reguladas. A conveniência de se manter os setores de saneamento e transportes sob 
controle da iniciativa privada, para citar apenas dois, não é questionada em momento algum. 
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Com relação à autonomia orçamentária e financeira, o contraste entre o 

modelo britânico e o caso da ARSESP fica bastante evidente. A despeito de uma 

ampla quantidade de recursos, garantida pela TRCF fixada em lei – sendo esta 

fixação por lei uma exigência constitucional (BRASIL, 1988, art. 145) –, a ARSESP 

tem pouca liberdade para dispor de seu orçamento, pois está sujeita aos controles 

da legislação federal e estadual. A Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, 

estabelece limites ao gasto com folha de pessoal, o que dificulta a contratação de 

novos servidores, caso a autoridade (neste caso, o governo do Estado) esteja 

próxima deste limite. Mesmo que cumpridos estes requisitos, os concursos públicos, 

dependem de autorização prévia do governo do Estado (SÃO PAULO, 2014), o que 

pode constituir um mecanismo para dificultar ou retardar a atuação e efetividade da 

Agência. 

Já a legislação que ampara as agências britânicas prevê significativa 

autonomia para estas entidades, na medida em que autoriza a contratação de 

servidores em quantidade que considerar necessária e também decidir sobre sua 

remuneração. Embora estas contratações estejam sujeitas a limites gerais 

estabelecidos pelo serviço público britânico, estes são fixados pelo programa de 

dispêndios estabelecido a cada legislatura (normalmente, a cada cinco anos). Assim, 

contanto que a contratação esteja dentro do limite global, cada agência e órgão de 

governo pode recrutar novos servidores quando for mais conveniente, não havendo 

necessidade de autorização específica como no caso brasileiro. 

A fonte de recursos é, assim como na ARSESP, uma taxa sobre os 

regulados. Porém, esta não é previamente definida em lei e sim definida a cada 

cinco anos (com revisões anuais) como parte da revisão tarifária exercida pelo Ofwat 

e Ofgem. Assim, não há contingenciamento de recursos, como no caso da ARSESP, 

pois estes são sempre definidos em função da estrutura de custos da agência. Ou 

seja, as entidades britânicas ajustam sua taxa conforme o nível orçamentário que 

precisam, e eventuais excessos ou deficiências na arrecadação são compensados 

no ano seguinte. De certa forma, isto ajuda a valorizar a autonomia das agências, já 

que a taxa não é vista como excessivamente onerosa para os regulados. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A regulação no Reino Unido nos setores de gás, energia elétrica e 

saneamento básico (água e esgoto) tem cerca de 10 a 15 anos a mais de prática 

quando comparada à experiência do Estado de São Paulo, tendo sido 

constantemente aprimorada. No entanto, as principais vantagens do modelo 

britânico não são imediatamente aplicáveis ao caso da ARSESP, embora ofereçam 

valiosas contribuições para se pensar no fortalecimento da autonomia desta 

agência. 

Entre elas, destaca-se a maior autonomia para dispor dos recursos 

orçamentários, resultado de uma abordagem mais flexível do que o caso brasileiro, 

que permite às agências ajustar sua fonte de financiamento às condições de 

mercado, garantindo, ao mesmo tempo, a defesa da regulação pelos próprios 

regulados e evitando ser objeto de disputa junto ao tesouro em função de eventuais 

superávits (como é o caso da ARSESP). O fato das agências britânicas (Ofwat e 

Ofgem) definirem o quanto arrecadam, em consonância com as revisões tarifárias 

previstas em lei, faz com que seu orçamento seja adequado às suas necessidades, 

e, ao mesmo tempo, evita que a regulação seja percebida como excessivamente 

cara. Além disso, a flexibilidade na contratação de funcionários é também uma 

vantagem de um modelo de administração pública que determina limites gerais para 

o número de funcionários e sua remuneração, conferindo aos órgãos da 

administração direta e indireta a liberdade de contratar segundo critérios que lhe 

pareçam mais adequados. Isto permite que a entidade tenha quadros técnicos 

suficientes para cumprir com sua missão, sem depender de uma autorização prévia 

e expressa, que, no caso brasileiro, pode ser usada como mecanismo de controle da 

agência. 

Por outro lado, deve-se destacar que a ARSESP possui mecanismos legais 

mais robustos de garantia de sua independência decisória, na medida em que os 

diretores devem ser submetidos à aprovação do Poder Legislativo e não podem ser 

removidos do cargo, salvo por processo administrativo específico. Tais restrições 

são compreensíveis diante da experiência brasileira menos extensa em regulação e 

diante das diferentes visões políticas a respeito de seu valor. 
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Com isso, pode-se afirmar que o sucesso do sistema britânico de autonomia 

de seus órgãos reguladores está fundamentalmente apoiado num consenso político 

em torno do valor da regulação, vista como essencial para a garantia dos direitos 

dos consumidores, num contexto em que a atividade econômica em setores de 

grande impacto (saneamento, energia elétrica, gás canalizado) passou do Estado 

para a iniciativa privada. Este consenso político prescinde, de certa forma, de uma 

legislação detalhada, que busque evitar o comprometimento da autonomia das 

agências reguladoras. Já no caso da ARSESP (e, por extensão, do Brasil), o valor 

da regulação da atividade privada em setores estratégicos (como alternativa ao 

controle estatal destas indústrias) tem como principal objetivo dar segurança jurídica 

aos investidores. Devido à tradição política brasileira, faz-se necessário concretizar 

esta segurança por meio de dispositivos específicos e detalhados na legislação, que, 

no mínimo, impedem mudanças bruscas de políticas nestes setores. 
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