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RESUMO  

 

Este trabalho tem como objetivo discutir a obrigatoriedade do cumprimento das normas 

técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – em cumprimento às disposições 

enunciadas em Resoluções editadas por agências reguladoras brasileiras. O trabalho foi 

desenvolvido no contexto da regulação do saneamento, utilizando exemplos de resoluções 

normativas da Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento 

Sanitário do Estado de Minas Gerais – ARSAE-MG a avaliando a pertinência da referência às 

normas ABNT nesse contexto. No entanto, as ponderações apresentadas levam em consideração 

os aspectos do poder regulamentar das agências reguladoras, da indisponibilidade do interesse 

público, das boas práticas de regulamentação e da aplicabilidade na fiscalização e, desse modo, 

podem ser extrapoladas para outras áreas da regulação nas quais a regulamentação técnica se faz 

necessária.  
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Práticas de Regulamentação, elaboração de regulamento técnico. 
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1. INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 

 

Frequentemente, as Resoluções e demais textos normativos editados pelas agências 

reguladoras brasileiras dispõem sobre a obrigatoriedade de se oferecer produtos e prestar serviços 

em conformidade com as Normas Técnicas (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT). Citam-se como exemplo duas Resoluções vigentes da ARSAE-MG:  a Resolução nº 40, 

de 3 de outubro de 2013, que estabelece as condições gerais para prestação e utilização dos 

serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, e a Resolução nº 44, de 

17 de fevereiro de 2014, que estabelece as condições gerais para as atividades desempenhadas 

pelos laboratórios que desempenham o controle de qualidade da água. 

A Resolução ARSAE nº 40 dispõe que:  

Art. 2° O prestador deverá realizar a operação e a manutenção dos 

sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para a população 

usuária, em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT e demais normas pertinentes. (MINAS GERAIS, 

2013, grifo nosso). 

      Já a Resolução ARSAE nº 44 dispõe que:  

Art. 1º Os Laboratórios objeto desta Resolução devem ser planejados 

e estruturados conforme dispõe a Norma NBR13035 e possuir um Sistema de 

Gestão da Qualidade orientado pelos requisitos gerais da NBR ISO/IEC 17025, 

ambas, expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. 

Parágrafo único. Os laboratórios podem comprovar implementação 

de Sistema de Gestão de Qualidade, por meio de apresentação de manual, 

dispondo de todos os procedimentos de rotina de trabalho e comprovando o 

cumprimento de alguns critérios descritos na NBR ISO/IEC 17025:2005. 

(MINAS GERAIS, 2014, grifo nosso). 

 

Conforme disposto, na Resolução ARSAE-MG nº40/2013 foi enunciada de forma geral a 

obrigatoriedade de se realizar operação e manutenção dos serviços abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário em conformidade com as normas da ABNT, sem especificar qual Norma 

Técnica da ABNT (NBR) deve ser atendida. Por outro lado, na Resolução ARSAE-MG 

nº44/2014, a obrigatoriedade refere-se a duas normas específicas, no caso, as NBR 13035 e 17025. 

Outras agências reguladoras adotam prática semelhante, enunciando em suas resoluções3 a 

obrigatoriedade do cumprimento de normas ABNT.  

A ABNT é o foro nacional de normatização por reconhecimento da sociedade brasileira 

desde a sua fundação, em 1940, e confirmado pelo governo federal por meio de diversos 

                                                 
3 Ex: Resolução Normativa ANEEL n º 414, de 9 de setembro de 2010.  
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instrumentos legais4. É fato que a ABNT presta relevantes serviços públicos ao país. De acordo 

com o estatuto social da ABNT, uma de suas finalidades é “colaborar com o Estado no estudo e 

solução dos problemas que se relacionem com a normalização técnica em geral” (ABNT, 2003. 

Inciso e), Art. 1º). Por outro lado, a criação de Regulamentos Técnicos, tais como Resoluções, é 

dever da Administração Pública, quando do cumprimento de sua função de curadora do interesse 

público.  

Embora a obrigatoriedade do cumprimento de Normas Técnicas da ABNT seja comumente 

enunciada em Resoluções, faz-se necessário avaliar e discutir a pertinência de fazê-lo. 

Considerando que é desejável a sistematização do processo de elaboração de Resoluções de forma 

a dá-las consistência e facilitar o alcance dos seus objetivos, faz-se necessária uma reflexão acerca 

dos mecanismos utilizados para este fim.  

Este trabalho, portanto, tem como objetivo avaliar a pertinência de se enunciar a 

obrigatoriedade do cumprimento das Normas Técnicas expedidas pela ABNT nas Resoluções 

editadas pelas agências reguladoras. 

 

2. CONCEITOS ADOTADOS NESTE TRABALHO 

 

Este trabalho baseou-se nas definições apresentadas no Guia de Boas Práticas de 

Regulamentação, publicado pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (CONMETRO) em 20075. O referido Guia destina-se às autoridades brasileiras - entre 

as quais se incluem as agências reguladoras - responsáveis pela elaboração, adoção e 

implementação de resoluções e regulamentos técnicos, aplicáveis a produtos, serviços, bens, 

processos ou pessoas. Neste trabalho, as definições do Guia foram adaptadas para o contexto da 

regulação e para fins de homogeneização são apresentadas a seguir: 

a) Regulação: pode ser descrita como a intervenção do Estado com o propósito de 

disciplinar o comportamento dos agentes que oferecem produtos e serviços à população. A 

regulação é uma importante ferramenta para preservar e promover o interesse público e cumprir 

com os objetivos legítimos do Estado, que estão relacionados com os aspectos da saúde, 

segurança, concorrência justa, proteção do consumidor, do patrimônio e do meio ambiente, dentre 

outros. Para atingir o objetivo desejado, o Estado pode recorrer a uma diversidade de ações, dentre 

as quais uma das possibilidades é o estabelecimento de resoluções ou outros tipos de regulamentos 

técnicos. Outras possibilidades são, por exemplo, os mecanismos de incentivo, de políticas 

contratuais, de responsabilização, os acordos ou mecanismos de reconhecimento mútuo ou o 

desenvolvimento de campanhas educativas. 

                                                 
4 Ver Lei Federal nº 4.150, de 1962 
5 Ver também: Anexo A de CONMETRO (2007). 
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b) Resoluções: São tipos de Regulamentos Técnicos comumente adotados pelas agências 

reguladoras. Os regulamentos técnicos consistem em atos normativos de cumprimento 

obrigatório, editados por uma autoridade com mandato para tal, que enunciam as características 

de um produto ou serviço, incluindo processos e métodos de produção a ele relacionados, 

incluídas as disposições administrativas aplicáveis. Neste texto, a edição de Resoluções é 

atribuída às agências reguladoras, o que não exclui a possibilidade de que outros órgãos e 

entidades as editem, ou editem outro tipo de Regulamento Técnico, conforme suas 

particularidades. Outros termos também são passíveis de utilização para este mesmo conceito, 

tais como Regulamento, Resolução, Resolução Normativa, Instrução Normativa, etc. Embora o 

CONMETRO utilize o termo Regulamento Técnico no Guia, neste texto utilizaremos o termo 

Resolução, por se tratar do termo mais comumente utilizado no contexto das agências 

reguladoras.  

c) Norma Técnica: Documento estabelecido por consenso e emitido por uma entidade 

reconhecida, que fornece, para uso comum e repetido, regras, diretrizes ou características para 

produtos, serviços, bens, pessoas, processos ou métodos de produção, cujo cumprimento não é 

obrigatório. A norma técnica é considerada uma referência idônea do mercado a que se destina, 

sendo por isso usada em processos de regulamentação, de acreditação, de certificação, de 

metrologia, de informação técnica, e nas relações comerciais Cliente – Fornecedor. (ex. NBR, 

ISO, etc.).  O objetivo da Norma Técnica é o estabelecimento de condições, por consenso das 

partes interessadas, de forma objetiva e neutra, que possibilitem que o produto, projeto, processo, 

sistema, pessoa, bem ou serviço atendam às finalidades do mercado a que se destina (ABNT, 

2014). 

 

3. ANÁLISE 

 

3.1 PODER REGULAMENTAR DAS AGÊNCIAS REGULADORAS E 

INTERESSE PÚBLICO 

 

Sabe-se que cabe à Administração Pública curar o interesse público e, para esse fim, ela 

deve exercer seu poder regulamentar, estabelecendo o que é ou não adequado à população. No 

caso da prestação de serviços públicos, as agências reguladoras exercem o poder regulamentar 

que lhes cabe, estabelecendo os requisitos técnicos para o atendimento do interesse público, 

publicando-os em forma de Resoluções.  

De uma certa forma, quando uma Resolução dispõe sobre o cumprimento de normas da 

ABNT, ela deixa de enunciar os requisitos em prol do interesse público como deveria. Desse 

modo, a Administração está dispondo do interesse público, pois abdica de sua função de curadora 
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e a transfere para a ABNT, numa espécie de terceirização de sua obrigação de criar os requisitos 

técnicos para a prestação dos serviços.  

De acordo com Freitas (2012), tal argumento justifica-se pela Supremacia do Interesse 

Público, caracterizada no Princípio da Legalidade, que afasta a aplicação das normas técnicas da 

ABNT como leis vinculantes, pelo Princípio da Indisponibilidade, como ensina Bandeira de 

Mello: 

A indisponibilidade dos interesses públicos significa que, sendo 

interesses qualificados como próprios da coletividade – internos ao setor 

público –, não se encontram à livre disposição de quem quer que seja, por 

impropriáveis. O próprio órgão administrativo que os representa não tem 

disponibilidade sobre eles, no sentido de que lhe incumbe apenas curá-los – o 

que é também um dever – na estrita conformidade do que predispuser a intentio 

legis. (MELLO, 2010, p. 74). 

 

Adicionalmente, considera-se que não necessariamente as Normas expedidas pela ABNT 

representam o interesse público, por emanarem dessa Associação, que é externa à Administração. 

Por se tratar de instituição externa, a Administração não deve fazer uso das Normas Técnicas da 

ABNT em detrimento de estabelecer os requisitos técnicos para a edição de suas Resoluções 

próprias. Assim sendo, cabe à própria Administração curar o interesse público, podendo, na forma 

da lei, editar as Resoluções que se fizerem necessárias. 

 De acordo com a definição proposta pela ABNT, a criação de uma Norma Técnica é o 

processo de formulação de regras para a solução ou prevenção de problemas, com a cooperação 

de todos os interessados, e para a promoção da economia global (ABNT, 2014). Como a própria 

definição revela, em virtude de sua importância para a economia global, trata-se de um processo 

geralmente voltado para o mercado.  Destaca-se ainda que as Normas Técnicas são, tipicamente, 

de cumprimento voluntário (ABNT, 2014). 

Deve-se ainda considerar a possibilidade de que um produto ou serviço sejam adequados a 

seu propósito, mesmo que não atendam à Norma Técnica ABNT aplicável no mercado ou ainda 

que não exista uma Norma Técnica específica para o produto ou serviço. No âmbito dos serviços 

de abastecimento de água, por exemplo, entende-se que a Norma Técnica NBR ABNT 12216, 

referente a “Projeto de Estação de Tratamento de Água para Abastecimento Público”, destina-se 

a orientar os profissionais projetistas no planejamento e operação de sistemas eficientes. No 

entanto, a não observância integral das diretrizes da referida Norma Técnica não impede a 

construção de uma estação de tratamento que atenda seus objetivos e forneça água em quantidade 

e qualidade adequadas ao interesse público.  

 Assim explicitado, as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas não 

são normas jurídicas ou legais, não possuindo, pois, poder vinculante. Assim, a essas normas 
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cabem, exclusivamente, interpretação e aplicação técnica pelos técnicos qualificados, enquanto a 

Lei e os Regulamentos Técnicos (tais como as Resoluções) vinculam todos os administrados 

(FREITAS, 2012).  

 

3.2. BOAS PRÁTICAS REGULATÓRIAS 

 

Entre os princípios gerais da boa prática de regulamentação apresentados no Guia de Boas 

Práticas de Regulamentação, destaca-se “o princípio da eficiência e da eficácia”, segundo o qual 

uma resolução deve objetivar a solução de problemas claramente identificados para o alcance de 

resultados, produzindo benefícios que justifiquem os custos de sua adoção (CONMETRO, 2007, 

p. 8).  

Nesse sentido, aponta-se para a importância da minimização dos impactos na livre 

competição, evitando-se, para tal fim, a imposição de restrições além do necessário. Ainda 

segundo o mesmo princípio, deve-se prezar pela economicidade da Resolução, que não deverá 

impor custos excessivos à sua adoção e implementação (CONMETRO, 2007, p. 8).  

Considerando que não é de interesse da agência reguladora causar impactos, nem onerar os 

serviços oferecidos à população, devem ser evitadas Resoluções que porventura imponham 

restrições excessivas e impliquem em altos custos de adoção.  

Também, ao determinar que os prestadores de serviços obedeçam uma determinada Norma 

Técnica, fica estabelecida a obrigatoriedade de se observar todas as diretrizes nela contidas, 

assumindo-se o risco de, por vezes, extrapolar o âmbito de atuação da agência reguladora ao fazer 

uma exigência acerca de assunto avulso à sua competência. Desse modo, a obrigatoriedade de 

adoção de Normas Técnicas da ABNT pelos prestadores de serviços, muitas vezes, torna-se 

inviável. 

Pode-se adotar como um exemplo o texto da Resolução ARSAE-MG nº 40/2013, que 

determina que o “Prestador de Serviços deverá realizar a operação e a manutenção dos sistemas 

de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para a população usuária, em conformidade 

com as normas técnicas da ABNT e demais normas pertinentes”. Dessa forma, entende-se que 

devam ser consideradas todas as normas existentes que se relacionam com os serviços de 

abastecimento de água, dentre elas a NBR ABNT 12216 (Projeto de estação de tratamento de 

água para abastecimento público). Para se compreender o detalhamento abrangido por tal Norma 

Técnica, pode-se considerar o seguinte trecho da redação dada por ela no estabelecimento das 

características necessárias para os Filtros Rápidos: 

 

5.12.3. A camada suporte deve ser constituída de seixos rolados, com as 

seguintes características: 
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a) espessura mínima igual ou superior a duas vezes a distância entre os bocais 

do fundo do filtro, porém não inferior a 25 cm; 

b) material distribuído em estratos com granulometria decrescente no sentido 

ascendente, espessura de cada estrato igual ou superior a duas vezes e meia a 

dimensão característica dos seixos maiores que o constituem, não inferior, 

porém, a 5 cm; (...) (ABNT, 1992, p.10). 

 

Assim, entende-se que a ARSAE-MG deva exigir dos prestadores de serviços regulados 

que a estrutura dos filtros rápidos atenda exatamente às especificações apresentadas na Norma 

Técnica citada. No entanto, avaliando esse item, considera-se que tal exigência torna-se excessiva 

no âmbito de atuação dessa agência reguladora, uma vez que o não cumprimento integral dessa 

diretriz não implica, necessariamente, uma redução da qualidade dos serviços prestados à 

população. Desde que sejam atendidos os padrões de potabilidade da água estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde, as medidas dos componentes do filtro são irrelevantes. Também deve-se 

compreender que, uma vez feita a exigência em referência, a agência deve ser capaz de fiscalizar 

o cumprimento dessa diretriz, o que pode ser inviável nas fiscalizações dos sistemas de 

abastecimento, uma vez que não é possível verificar os filtros internamente sem desmontá-los.  

No tocante à fiscalização, o foco é a regulação dos resultados e não dos meios, pois, 

conforme sugerem Araújo e colaboradores (2009), citando Conforto (1998), ingerências nos 

modus operandi do prestador de serviços podem ser extremamente danosas no equilíbrio de 

relações e funções entre agência reguladora e prestadores de serviços. Pode-se considerar, 

portanto, que a atuação de uma agência reguladora, é, por excelência, um controle de fins.  

Nesse sentido, o nível de detalhamento não pode ser elevado, sob pena de desestimular o 

prestador de serviços na busca por inovações e melhoria de eficiência, conforme sugerem 

Ximenes e Galvão-Junior (2009). Ainda, como reforça Jouravlev (2001), as normas devem ser 

realistas, bem definidas, viáveis, passíveis de fiscalização e coerentes com a realidade econômica 

e social do setor.  

 

3.3 APLICABILIDADE DO REGULAMENTO TÉCNICO Á FISCALIZAÇÃO 

 

Uma vez aprovada e publicada a Resolução, é necessário implementá-la. A 

implementação envolve a adoção de uma série de medidas, tais como: divulgação, adoção de 

instrumentos para monitoramento e fiscalização de sua aplicação, adoção de procedimentos 

transitórios, estabelecimento de prazos e de sanções nos casos de descumprimento, entre outros 

(CONMETRO, 2007, p. 15).   

A fiscalização é a forma mais consagrada de acompanhamento de produtos, processos e 

serviços regulamentados oferecidos ao público. É tipicamente a prática de polícia administrativa 
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visando coibir a presença no mercado de produtos, processos e serviços irregulares, ou seja, que 

não atendem os requisitos do Regulamento Técnico (CONMETRO, 2007, p. 34). 

Segundo CONMETRO (2007, p. 17), a fiscalização é uma atividade essencial para a 

efetiva implementação da Resolução. Assim, é importante que a fiscalização seja considerada 

desde a etapa mais inicial da elaboração da Resolução e seja apropriadamente planejada. O 

objetivo da fiscalização, em termos gerais, é acompanhar se a Resolução está efetivamente 

implementada, de forma a prevenir que produtos, serviços, bens, processos ou pessoas, que não 

atendam aos requisitos estabelecidos, sejam disponibilizados para a população (CONMETRO, 

2007, p. 17). 

Segundo Galvão-Junior (2006), a ação de fiscalização é o conjunto de etapas e 

procedimentos mediante os quais uma agência reguladora verifica o cumprimento das Leis e 

Resoluções aplicáveis à prestação dos serviços, notifica os eventuais descumprimentos e, se for o 

caso, aplica as sanções pertinentes, conforme previsto nos instrumentos delegatários da 

concessão. Desse modo, espera-se que a fiscalização coíba a prestação de serviços irregulares e 

inadequados à população. 

No âmbito dos serviços de abastecimento de água, Araújo e colaboradores (2009) 

recomendam que:   

 

As inspeções físicas dos sistemas devem incluir os mananciais, as 

instalações de adução, de elevação, de tratamento, de reservação e de 

distribuição, tendo como foco a segurança do abastecimento, a eficiência e a 

qualidade do serviço, em consonância com a legislação e os normativos 

relativos à proteção da saúde pública.  

De modo similar, as inspeções dos sistemas de esgotamento sanitário 

incluem as redes de coleta, as instalações de transporte e elevação e as unidades 

de tratamento, observando-se a eficiência, as condições operacionais, os 

aspectos relacionados à conservação e manutenção das instalações e a proteção 

ambiental.  (Araújo et. al, 2009, grifo nosso) 

 

Nesse contexto, a atuação da ARSAE-MG destaca-se pelas as ações de fiscalização 

operacional dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, realizadas 

continuamente pela Gerência de Fiscalização Operacional. Conforme observado por Araujo et al. 

(2009), as fiscalizações do sistema de abastecimento de água devem ter como foco “a segurança 

do abastecimento, a eficiência e a qualidade do serviço”. Do mesmo modo, os sistemas de 

esgotamento sanitário devem ser fiscalizados observando sua eficiência.  

Tendo em vista os objetivos da fiscalização no âmbito da regulação, bem como o nível 

de detalhamento desejado nas Resoluções para que tais objetivos sejam alcançados, considera-se 

que não caberia aos fiscais inspecionar os pormenores da operação dos prestadores de serviço, 

conforme argumentado anteriormente. Sendo assim, destaca-se mais uma vez que a fiscalização 
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deve enfatizar as condições gerais de prestação dos serviços, a eficiência e a adequação do serviço 

final que é oferecido aos usuários.  

 Tomamos como exemplo a Resolução ARSAE-MG nº 44/2014, que estabelece as 

condições gerais para as atividades desempenhadas pelos laboratórios dos prestadores de serviços 

públicos que realizam análises do controle da qualidade da água. Essa Resolução, em seu Artigo 

1º atesta que os laboratórios devem ser estruturados e planejados conforme a Norma Técnica da 

ABNT NBR 13035 e possuir Sistema de Gestão da Qualidade orientado pela NBR 17025.  

A NBR 13035, por sua vez, estabelece condições específicas para as estruturas 

laboratoriais, tais como: características do piso, tamanho das bancadas e pias, condições dos 

armários, especificidades das instalações elétricas, entre outros. Na medida em que o 

cumprimento de tal Norma Técnica configura-se como uma das exigências da Resolução nº 44, 

infere-se que tal Norma deverá ser cumprida integralmente. No entanto, o cumprimento de todos 

os requisitos da referida Norma Técnica, tais como o tamanho de pias e bancadas, não 

necessariamente conferirem aos prestadores de serviço de abastecimento de água a capacidade de 

realizar o controle de qualidade da água devidamente. Adicionalmente, poderia se inferir a partir 

da referida Norma que a fiscalização realizada pela agência reguladora contemplaria todos os 

itens nela dispostos. Apesar disso, em consonância com o que foi atestado anteriormente, não 

cabe aos fiscais inspecionar os pormenores da operação dos prestadores de serviço (no caso deste 

exemplo, a conferência dos materiais do piso e as medições das bancadas), mas sim os fins 

atingidos por meio dessa operação.  

Baseado no exemplo, conclui-se que a fiscalização do cumprimento de Normas Técnicas 

pelos prestadores de serviço, tal como essas Normas encontram-se enunciadas, seria inviável. A 

impossibilidade de tal fiscalização poderia ocorrer por dois motivos, principalmente. Em primeiro 

lugar, o nível de detalhamento das Normas Técnicos é excessivo para os fins da regulação e 

levaria a uma conferência exaustiva por parte dos fiscais. Em segundo lugar, por desviar-se do 

foco da regulação, que implica na fiscalização de resultados dos serviços prestados à população 

e não na fiscalização dos meios. Para que haja um aprimoramento contínuo nas práticas de 

fiscalização, é de fundamental importância que as Resoluções se façam aplicáveis às situações 

cotidianas encontradas pelos servidores atuantes.  

 

 

4. RECOMENDAÇÕES 

 

Ainda que pelos motivos ora expostos não se deva incluir nas Resoluções a 

obrigatoriedade de cumprimento das Normas Técnicas da ABNT, reconhece-se a relevância de 

tais Normas como referências técnicas para a concepção dos Resoluções.  
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Ximenes e Galvão-Júnior (2008) postularam a importância de que as agências 

reguladoras desenvolvam seus próprios Regulamentos Técnicos, submetendo-se à Legislação 

pertinente e por meio da construção de sistemas de benchmarking. Em consonância com o 

conceito de benchmarking, que representa o processo de identificação de referências em 

excelência, admite-se a possibilidade de que a agência reguladora utilize uma ou mais Normas 

Técnicas disponíveis na esfera de relações econômicas e institucionais como base para o 

estabelecimento de seus próprios requisitos, ou parte deles. Desse modo, sugere-se que as 

Resoluções, ao serem elaboradas, se utilizem de uma ou mais Normas Técnicas como fonte de 

informações, ou parte delas, conforme recomendado pelo CONMETRO (2007, Anexo A).  

Ao se considerar a utilização de Normas Técnicas como referência para a criação da 

Resolução, é importante que se faça uma análise crítica do seu conteúdo de forma a se assegurar 

que ela contenha soluções apropriadas para atender às finalidades daquele Regulamento Técnico 

em questão (CONMETRO, 2007, p. 22). Em virtude do propósito da regulamentação, é possível 

que os requisitos estabelecidos nas Normas Técnicas pertinentes não sejam os mais adequados.  

Destaca-se ainda que, as Normas e as Resoluções podem ser elaboradas com bases 

técnicas e científicas comuns e, por essa razão, é possível que alguns requisitos de ambos os 

documentos sejam coincidentes, sem que isso signifique que há referência explícita à norma ou 

que os direitos autorais do organismo de normalização sejam prejudicados (CONMETRO, 2007, 

p. 21).  

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho foi elaborado com o objetivo de avaliar a pertinência de se enunciar a 

obrigatoriedade do cumprimento de Normas Técnicas expedidas pela ABNT nas Resoluções das 

agências reguladoras, a exemplo do que ocorre nas Resoluções ARSAE-MG nº 40/2010 e nº 

44/2014.  

Em virtude da indisponibilidade do interesse público, recomenda-se que a Administração, 

na forma de agência reguladora, não se utilize de Normas Técnicas expedidas por entidades 

externas a ela, como é o caso da ABNT. Desse modo, é desejável que a Administração enuncie 

diretamente as disposições para a adequada prestação dos serviços públicos, por meio da edição 

de suas próprias Resoluções.  Caso as Resoluções imponham a obrigação de cumprimento das 

Normas Técnicas tal como essas encontram-se enunciadas, a agência reguladora pode causar 

elevado impacto nos prestadores de serviços em virtude de ingerências excessivas nas formas 

operação. Adicionalmente, as Resoluções devem levar em consideração, desde sua concepção, os 

objetivos da regulação bem como a aplicabilidade das ações de fiscalização.  
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Dada a credibilidade da ABNT, sugere-se que suas Normas Técnicas sirvam de referência 

para que as agências reguladoras editem suas próprias Resoluções, enunciando diretamente as 

disposições desejáveis para que ocorra a adequada prestação dos serviços, sem referência explícita 

às normas.  
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