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Apresentação da EDP
O setor elétrico está atravessando importantes transformações. A transição
energética, aliada ao advento de novas tecnologias, traz um cenário de novos
desa ios e oportunidades, onde a forma de gerar e consumir energia elétrica
tem sido repensada a nível global. A digitalização, descarbonização e descentralização (3 Ds) tem levado à criação de novos modelos de negócio, com um
reposicionamento estratégico de diversos agentes do setor.
Olhando para o cenário nacional, o posicionamento do Brasil como um
líder global neste processo passa pela de inição de um marco legal e regulatório que incentive o ambiente de negócios. Para alcançar esse objetivo, é necessário que regras claras e sólidas sejam estabelecidas a im de proporcionar
os sinais econômicos e políticos adequados para atração de investimentos e
geração de emprego e renda.
Considerando este quadro, a EDP Energias do Brasil, em parceria com
a Escola de Direito de São Paulo (FGV Direito SP) e com o Centro de Estudos
em Regulação e Infraestrutura (FGV CERI), ambos da Fundação Getulio
Vargas, desenvolveu o presente estudo no âmbito do programa de Pesquisa
e Desenvolvimento Tecnológico da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) acerca da prorrogação das concessões de geração, transmissão e
distribuição.
Trata-se de tema bastante relevante ao atual contexto, considerando tanto
o histórico de instabilidade das regras e procedimentos que regem a tomada de
decisão pela prorrogação das concessões, quanto a iminência de vencimento de
diversos contratos de concessão nos três segmentos do setor elétrico.
É notório que a ausência de previsibilidade legal e regulatória quanto à
possibilidade de prorrogar as concessões vai contra os interesses do Poder
Concedente, dos concessionários e dos consumidores.
Sob a ótica do Poder Concedente, a falta de uma abordagem robusta e
objetiva que possa embasar a tomada de decisão em prol (ou não) da prorrogação pode levar a adoção de uma solução não-ótima. A substituição de um
concessionário que presta um bom serviço e cumpre suas obrigações trazem
incertezas quanto à qualidade do serviço e regularidade da oferta, o que afeta
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diretamente os consumidores. Além disso, uma decisão não e iciente pode
gerar pressões tarifárias para os consumidores, implicando diretamente em
redução de bem-estar. Para o concessionário, a ausência de previsibilidade
resulta em falta de segurança jurídica e maior risco de judicialização. Importa
referir, ainda, que a decisão pela prorrogação de concessões vincendas guarda
uma íntima relação com a garantia da segurança energética do país.
Considerando os aspectos apresentados, o presente estudo diagnosticou
os gargalos do atual arcabouço legal e regulatório por meio do mapeamento
da sua evolução ao longo dos últimos anos e da avalição de experiências internacionais e de outros setores regulados.
A partir do diagnóstico realizado, foi possível elaborar uma proposta de
soluções alternativas a im de orientar a decisão governamental pela renovação de concessões no setor elétrico brasileiro.
A EDP acredita que as páginas a seguir abrirão um caminho para discussão
de complementos e evoluções necessárias às regras existentes, dentro do propósito de alcançar um arcabouço legislativo e regulatório mais atrativo e robusto.
Boa leitura!
Luiz Otavio Assis Henriques
Diretor Vice-Presidente de Geração e
Redes da EDP Brasil

Apresentação da FGV
No bojo das discussões de concepção e desenho da reforma do setor elétrico,
em 2017, a EDP estabeleceu uma agenda de seis temas prioritários para a
melhoria do ambiente de negócios e desenvolvimento do setor elétrico no
Brasil. A renovação de concessões no setor foi, compreensivelmente, um dos
temas identi icados. A FGV foi então contratada pela EDP para desenvolver
um projeto de P&D destinado a estudar o assunto e apresentar propostas de
encaminhamento. Logo embarcamos no projeto, sabedores da sua importância. Para fazer frente ao desa io, juntaram forças a Escola de Direito de SP e
o Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura (FGV CERI), mobilizando
uma equipe de vários pesquisadores que trabalharam intensamente no projeto ao longo de mais de dois anos.
A importância do projeto resta inconteste: a década de 2020 recepciona o término das concessões de eletricidade, principalmente de empresas que tinham sido privatizadas na década de 1990, combinado com reformas alinhadas às restruturações em indústrias de rede – caso do setor
elétrico. Para traduzir em números a relevância do tema, 85 contratos de
usinas hidrelétricas vencerão até 2031, o que representa cerca de 29 GW
instalados; 24 concessões de transmissão de eletricidade têm término até
2032, perfazendo mais de 8 mil km de extensão de linhas; e 20 contratos de
concessão de distribuição de eletricidade vencem até 2031, afetando aproximadamente 60% do número de clientes, mercado e receita bruta do total
das concessionárias.
A experiência da Medida Provisória nº 579, de setembro de 2012, que propôs tratamento para renovação de concessões no setor elétrico, produziu um
legado de incerteza e perda de valor para importantes companhias, na medida
em que aumentou a percepção de risco em um setor que tinha sido capaz de
atrair capitais para investimentos em ativos de geração, transmissão e distribuição. Além disso, a MP nº 579, não se revelou capaz de alcançar a almejada
redução de tarifas e preços de eletricidade. Urgia fazer diferente.
Diversas alterações legislativas tiveram lugar desde então, apenas aumentando a complexidade do arcabouço legal e regulatório aplicável.
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O resultado das pesquisas e re lexões que trazemos por meio do presente
livro é nossa contribuição para informar o processo decisório no advento do
término das concessões do setor elétrico nos anos por vir. Mais do que rever
o arcabouço legal e regulatório aplicável, se trata de entender as transformações em curso no contexto da transição energética. O setor está impactado por
inovações tecnológicas com potencial disruptivo sobre modelos de negócios
de grandes empresas – geração, transmissão e principalmente distribuição.
Através da disseminação das fontes variáveis de energia, a descentralização cria oportunidades, mas não garante a geração de valor e bene ícios
para diferentes atores desse processo, principalmente consumidores. Ainda
assim, as companhias de distribuição de eletricidade experimentam aumento
de responsabilidade: as redes são grandes catalizadores dessa democratização da energia, mas seus investidores precisam ser capazes de auferir retornos para investimentos em modernização em um contexto de riscos aumentados por mudanças climáticas, eventos cibernéticos e pandemias. Resiliência
importa, mas custa. Surge então o desa io de re letir esse novo ambiente, com
novos atores e papéis, em direitos e obrigações expressos nos instrumentos
de outorga – contratos de concessão e editais futuros.
Nosso trabalho ao longo do projeto visou lançar sólido alicerce para que
loresçam essas discussões. É fruto de engajamento de um conjunto de competentes e dedicados pesquisadores da FGV, a quem agradecemos na pessoa
de Diogo Lisbona, em colaboração com a equipe da EDP.
Encontramos grande receptividade de pro issionais do setor e fora dele
para o diálogo e para discussões ao longo do desenvolvimento do projeto.
Correndo o risco de omissões, pelo que nos desculpamos de pronto, destacamos Ricardo Brandão; Romario Batista, que a ele se juntou ao inal contribuindo sobremaneira para solidi icar nossos achados; André Patrus, na pessoa de quem agradecemos ao apoio da Agência Nacional de Energia Elétrica;
Manoel Moreira e Arlene Costa Nascimento e equipes, no Tribunal de Contas
da União; e Agnes Aragão e equipe no Ministério de Minas e Energia.
Mario Engler Pinto Junior

Joisa Campanher Dutra

FGV Direito SP

FGV CERI

Prefácio
Tomado de certa surpresa, mas muito honrado pela distinção, recebi o convite
para escrever o prefácio deste livro sobre concessões no setor elétrico brasileiro, sua evolução e perspectivas. Já me daria imensa satisfação e orgulho ser
lembrado como um ex-regulador que, por a inidade a esse tema e incentivado
por brilhantes dirigentes e professores, produziu alguns trabalhos e re lexões
para o debate acerca da prorrogação de outorgas de energia elétrica, bem
como sobre os resultados das renovações implementadas, em período de
intensas discussões e mudanças de paradigmas a partir do conceito de “renda
hidráulica” trazido pelo sistema francês.
Com muita gratidão, credito esse privilégio à circunstância de haver participado, modesta e pontualmente, de algumas etapas deste projeto, em 2019
e 2020, a exemplo do Workshop “Renovação das Concessões” e das interações das equipes da Fundação Getulio Vargas com as da ANEEL. Mais recentemente, quis o destino proporcionar-me nova oportunidade de cooperação
e convívio pro issional com a talentosa e inspiradora Joisa Dutra – de quem
fui assessor durante o seu mandato de Diretora na ANEEL –, a qual é uma das
organizadoras desta obra, juntamente com o ilustre Procurador e Professor
Mario Engler da Escola de Direito da FGV-São Paulo. Na condição atual de pesquisador do FGV-CERI, pude ainda oferecer, na fase inal de seu fechamento,
contribuições adicionais, que me dão a particular sensação de também estar
participando de um “ ilme” sobre a prorrogação de concessões no setor elétrico nacional, que vem sendo produzido nas duas últimas décadas.
Parabenizando a EDP Brasil pela iniciativa deste relevante e oportuníssimo projeto de pesquisa, agradeço também a con iança e a estreita parceria com a equipe liderada pelo competente Luiz Falcone de Souza, por quem
nutro grande respeito e apreço desde sua marcante passagem pela CCEE.
Rendo aqui homenagem e professo minha admiração a tantos estudiosos da
matéria das concessões, que muito têm contribuído para o seu desenvolvimento,
especialmente na pessoa do renomado administrativista e saudoso Marcos
Juruena, com quem tive a honra de dividir um painel sobre prorrogação de concessões no setor elétrico, ao lado do legendário Jerson Kelman, em evento da
ABCE realizado em 2010, tendo como moderadora a carismática Elena Landau.
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No atendimento ao nobre mister, já na leitura do índice desta publicação,
fui cativado por uma saudável empolgação, em face da amplitude do arco de
abordagem nela proposto para retratar a evolução das concessões da indústria
de eletricidade no Brasil, e ainda situá-la na fronteira do estado da arte mundial.
Devo confessar, porém, que, de início, a sua abrangente e complexa estruturação me pareceu extremamente desa iadora, ante o risco de lutuações de
qualidade e profundidade em seus conteúdos. Quanto a estes, ouso assim
resumir o presente estudo:
•

Parte de minucioso panorama do vencimento das concessões de
energia elétrica, sobreposto a um histórico do avanço normativo e
das características das outorgas no Setor Elétrico Brasileiro (SEB),
ao longo das inúmeras transformações na matriz energética e no
modelo setorial, nos planos jurídico, econômico e regulatório;

•

Discorre acerca da prática de renovação das concessões no SEB, segmentadas no espaço temporal das diferentes reestruturações, com
seus principais impactos e desdobramentos na geração, transmissão
e distribuição, ilustrados por “cases” mais emblemáticos.

•

Per ila um overview de experiências e referenciais sobre prorrogação
das concessões em outros setores da infraestrutura no Brasil, bem
como no plano internacional, ao nível da Europa, América do Norte e
América Latina, com destaque para seus modelos conceituais/regulatórios, buscando a identi icação de contrastes e de lições apreendidas.

•

Aprofunda o debate – conceitual e pragmático – relativo à ponderação entre licitar ou renovar concessões, na perspectiva dos diferentes atores envolvidos: Poder Concedente, Regulador, Controle
Externo, Judiciário, Defesa da Concorrência, Concessionário
Corrente, Potenciais Concorrentes e Consumidores/Contribuintes.

•

Oferece duas contribuições metodológicas, passíveis de subsidiar a
tomada de decisão quanto à prorrogação ou licitação das outorgas:
um modelo de análise ( inanceira) de valuation para usina hidrelétrica e, outro, de avaliação de serviços com base na mensuração através de índices de sustentabilidade, o qual favorece ainda o acompanhamento da sua qualidade, por concessionário.

•

Apresenta conclusões e propostas para aprimoramentos, à luz do
mapeamento da legislação especí ica e das lacunas para prorrogação
de concessões, incluindo sugestão de instrumento normativo infralegal, além de sugestões adicionais para reduzir incertezas e fundamentar a discricionariedade.
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•

Sinaliza pontos para eventual extensão do trabalho, em futura etapa,
e sintetiza os principais projetos de lei em tramitação no Congresso
Nacional, ressaltando as disposições com interesse para a renovação
de concessões no setor elétrico.

Com crescente entusiasmo, fui percebendo que os capítulos e as seções
do livro se equilibram harmonicamente entre enquadramentos de afastamento ou de aproximação, sem perder qualidade e/ou foco, como no mecanismo de zoom, de modo a oferecer ao leitor a necessária visão panorâmica,
mostrando a “ loresta”, bem como o imprescindível “close”, para conformar
diferentes “árvores” de interesse da pesquisa.
Essa característica já aparece em sua introdução, a exemplo da contextualização do cenário atual do setor de energia elétrica vis-à-vis o recorte sobre
o novo per il de concessões vincendas no horizonte de estudo – e de seus
diferenciados regimes regulatórios –, assim como da descrição das premissas
jurídicas e econômicas que orientaram o desenvolvimento do projeto em contraposição à assertividade de conclusões preliminares acerca da inexistência
de óbices legais à renovação condicionada das outorgas de geração, transmissão e distribuição com termo inal até 2032, a critério do Poder Concedente.
Ademais, em matéria dessa relevância e sensibilidade – que tem impacto
direto na atuação hodierna e futura dos concessionários de toda a cadeia da
indústria de eletricidade do país e reclama plena satisfação do interesse público,
sob a ótica do Poder Concedente, dos consumidores e usuários, dos órgãos de
controle e dos poderes políticos, notadamente o legislativo federal –, louva-se
o esforço de uma abordagem analítica que busca a neutralidade na ponderação
entre as alternativas de renovação ou de (re)licitação das concessões em tela, e
traz à mesa uma pluralidade de visões (inclusive antagônicas) na implementação de institutos especí icos, como os da indenização e arbitragem.
Conceitualmente consistente no enfoque das disciplinas jurídica-técnicaeconômica e temporalmente irrepreensível no encadeamento dos fatos e das
nuances que vêm informando a reestruturação do setor elétrico brasileiro, com
destaque para as regras especí icas de transição aplicáveis às suas concessões a
partir de 1995, o estudo contribui com um primoroso mapeamento do universo
e da individualidade das outorgas com vencimento no horizonte do estudo,
assim como da esparsa e complexa legislação de regência. Doravante, isso pode
ser o embrião de um repositório de conhecimentos sobre o assunto.
Impressiona igualmente a sistematização de informações quanto às experiências de renovação de concessões em infraestrutura – sobretudo no setor
elétrico –, incluindo as licitações daquelas não prorrogadas, por expressa
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recusa do concessionário às suas condições. A igura-se também bastante adequada a dosagem administrada entre generalidade e profundidade de eventos,
situações ou precedentes relatados.
Tanto no resgate de distantes e valiosos contextos decisórios sobre a prorrogação de concessões – muitos deles esquecidos ou negligenciados –, quanto no
propósito de contribuir com avaliações críticas concernentes a processos recentes ou em curso que possam subsidiar o tratamento às outorgas em comento, esta
obra parece não se contentar com o simples e o normal. Quer ir além, daí a assertividade de propostas e sugestões nela contidas, e até o esticamento máximo de
suas análises ao Substitutivo (preliminar) do PL nº 414/2021.
Aspiram os seus formuladores ser parte da solução (que melhor consulte o interesse público), em ambiente de previsibilidade, transparência,
com observância de critérios e procedimentos preestabelecidos, deixando no
passado a improvisação e os arranjos de última hora.
Romário Batista
Engenheiro e bacharel em direito, com especialização em Direito Regulatório de Energia
Elétrica. Foi Secretário de Parcerias em Energia, Petróleo, Gás e Mineração do PPI (2019-2021),
Superintendente Executivo de Leilões e Assessor da Diretoria da ANEEL (1998 a 2018), Chefe de
Gabinete do Secretário-Executivo e Assessor Especial do Ministro de Minas e Energia (1995-1998).
É autor de 3 artigos sobre prorrogação de concessões no setor elétrico (2006, 2009 e 2013).
Exerce atualmente a função de pesquisador pleno no FGV/CERI.
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Introdução
Ao longo do século XX, o setor de energia elétrica passou por transformações importantes, com destaque a inovações tecnológicas de natureza disruptiva, que transformam o horizonte desse setor de infraestrutura ao redor
do mundo. Além dos aperfeiçoamentos inerentes ao desenvolvimento de tecnologias mais e icientes e limpas, as inovações possibilitam o enfrentamento
de inúmeros desa ios nacionais, como a garantia de segurança energética no
território brasileiro.
É nesse cenário fértil para discussões sobre mudanças e identi icação
de soluções para os problemas veri icados que se insere o debate acerca de
novas modelagens jurídicas e regulatórias. Estas visam garantir a plenitude
e a e iciência do setor de energia elétrica, e estabelecer um equilíbrio necessário entre os interesses dos consumidores inais, dos atuais concessionários
e da União - o que perpassa pelo endereçamento da questão da prorrogação
dos contratos de concessão.
A opção por desenvolver uma pesquisa sobre a renovação das concessões no setor elétrico está intimamente relacionada ao atual contexto brasileiro, tendo em vista: (i) a iminência de vencimento de uma parcela signi icativa de contratos nos três segmentos do setor de energia elétrica; e (ii) o histórico de instabilidade do país no endereçamento dessa questão, observado
nas décadas passadas.
Nesse sentido, nota-se que as incertezas relacionadas à possibilidade
jurídica de prorrogação das concessões de geração, transmissão e distribuição carecem de abordagem sistemática – sobretudo em face da larga predominância privada nesses segmentos1 –, assim como faltam critérios e parâmetros objetivos para justi icar a decisão pública em prol da renovação, a partir
da demonstração de suas vantagens em contraste com a alternativa da nova
licitação. Ademais, é necessário de inir um procedimento mais estruturado,
1

Com a desestatização da Eletrobras, já autorizada pela Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021,
a participação privada (controle acionário) nos segmentos de geração e transmissão atingirá
a marca de 85% e 89%, respectivamente, em termos de capacidade instalada e extensão de
linhas de transmissão. No segmento de distribuição, 77% do mercado e 80% do número de
consumidores já estão sob controle do capital privado.
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dotado de previsibilidade e transparência, para ordenar a interação entre
o Poder Concedente e o concessionário interessado na prorrogação, com a
observância de princípios republicanos e o monitoramento dos órgãos de
controle e do público em geral.
Considerando a premência do aprofundamento de estudos destinados a
subsidiar de inições competentes acerca da situação futura das concessões de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica – especialmente as com
vencimento entre 2025 e 2032 –, a EDP Energias do Brasil, em parceria com
a Escola de Direito de São Paulo (FGV Direito SP) e com o Centro de Estudos
em Regulação e Infraestrutura (FGV CERI), ambos da Fundação Getúlio Vargas,
desenvolveram, entre 2018 e 2021, projeto de Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnológico (P&D) sobre Renovação das Outorgas do Setor Elétrico.
Partindo de rigoroso levantamento e da análise de consistência das diferentes bases de dados sobre contratos de concessão dos serviços de energia
elétrica, foram identi icadas 129 outorgas (24 de transmissão, 20 de distribuição e 85 de geração) com termo inal no horizonte de 2021 a 2032, cujos respectivos detalhamentos (em nível de empreendimento, empresa/grupo controlador, origem do capital, contrato, data de vencimento, características técnicas ou comerciais, origem/fundamento/situação atual da concessão, conforme
os segmentos) são apresentados nas Tabelas 1.2 e 1.4, bem como no Anexo 3
do presente estudo.
Tratamento semelhante foi dado em relação ao mapeamento da complexa
e intrincada legislação aplicável à prorrogação ou à (re)licitação das concessões, em cada segmento da indústria elétrica, com vistas a delimitar as diferentes situações jurídicas – chamadas de subconjuntos – e as correspondentes
regras especí icas em que se encaixam, como retratado nos infográ icos das
Figuras 3.10 a 3.12.
Cumpre ressaltar que, diferentemente do quadro anterior à edição da
Medida Provisória nº 579/2012, que tratou com exclusividade da renovação
de concessões de G/T/D existentes (em operação ou com obras atrasadas) na
data da promulgação da Lei nº 9.074/1995 e que venciam a partir de 2015,
o momento atual traz à lume dois novos grupos de concessões de serviços de
energia elétrica, que emergiram da Constituição Federal de 1988 (CF/1988)
e da reestruturação setorial de 1995: as contratadas mediante licitação da
outorga2 e as novas concessões associadas à privatização de concessio2

Incluindo tanto as licitações de concessões de aproveitamentos hidrelétricos realizadas pelo
DNAEE após a CF/1988, quanto as licitações para outorga de novos empreendimentos de
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nárias, cuja possibilidade de prorrogação tem reconhecido respaldo constitucional3, legal e contratual.
Do cotejamento dessas matrizes de informações e da análise do universo
de outorgas em tela – perfunctória, mas rigorosamente caso a caso –, foi possível concluir que o panorama atual apresenta importantes desa ios e oportunidades para endereçamento desse tema e aprimoramento de suas regras, como
forma de conferir ainda maior segurança jurídica ou de adequar alguns preceitos normativos à realidade setorial e aos ditames de sua modernização.
Contudo, não se vislumbra – especialmente em face dos novos regimes
regulatórios de concessões vincendas –, a existência de lacunas legais que
possam obstar, a critério do Poder Concedente, a renovação condicionada
das outorgas do setor elétrico, observado o atendimento ao interesse público.
Considera-se que eventuais omissões, imprecisões e dubiedades na aplicação
de critérios e parâmetros possam ser tratadas no plano infralegal/regulamentar, mediante complementação ou integração da norma ao caso concreto,
quando for o caso.
De outro lado, em face de aparente interpretação restritiva que vem sendo
dada pelo Poder Concedente ao art. 2º da Lei nº 12.783/2013, que não se coaduna com o espírito da Emenda que lhe deu origem,4 sugere-se a sua reavaliação, de modo a não criar barreira desnecessária à renovação onerosa de concessões de usinas hidrelétricas com capacidade de até 50 MW, que pode ser
feita inclusive com a conversão da sua outorga em autorização.
Cabe registrar, também, que se acompanha, com grande interesse, a evolução das propostas legislativas especí icas sobre o tema das concessões, notadamente as contempladas no Projeto de Lei nº 414/2021, que igura na agenda
de prioridades do Executivo Federal para o corrente exercício, nos termos da
Portaria Casa Civil nº 667/2022.

geração e transmissão de energia elétrica promovidas pela ANEEL, por delegação do Poder
Concedente.
3

Como será visto mais à frente, decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de ADI, considera que o leilão de privatização a que se refere o art. 27 da Lei nº
9.074/1995 equivale à licitação exigida no art. 175 da Carta Magna.

4

Como será visto na Seção 5.7, a Emenda nº 85, apresentada no âmbito da tramitação da MP
nº 735/2016 (convertida na Lei nº 13.360/2016), tem por Justi icação (i) a uniformização de
tratamento a empreendimentos de geração hidrelétrica com potência igual ou inferior a 50
MW, independentemente da modalidade (concessão ou autorização) e do regime de exploração (serviço público, autoprodução ou produção independente de energia), e (ii) a onerosidade da outorga por meio do pagamento de UBP e CFURH.
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Entre as proposições consideradas no Substitutivo do referido PL,5 identiicam-se6 (i) as capazes de emprestar maior clareza (e consequente ampliação
da segurança jurídica) na aplicação do texto em vigor; (ii) as que promovem
adequações conceituais em aderência aos princípios da Modernização do Setor
Elétrico; e (iii) as tendentes a introduzir mudanças radicais nas regras de transição aplicáveis às concessões de geração hidrelétrica, que não atentam para a
diversidade de regimes regulatórios, como a contratação originária por meio
de licitação e/ou a contestabilidade pelo mercado através de processo de privatização da concessionária, e tampouco exploram as condições de onerosidade
da prorrogação, que permitem a antecipação de seus efeitos e constituem também importante instrumento para a modicidade tarifária.
Outrossim, a par de identi icar situações já endereçadas no marco normativo vigente, o projeto também diagnosticou problemas e propôs soluções
alternativas para orientar a decisão governamental quanto ao futuro desse conjunto signi icativo de concessões no setor elétrico brasileiro, abarcando seus
três segmentos regulados, por meio do mapeamento da evolução do arcabouço
legal-regulatório, com destaque para as medidas adotadas ao longo do tempo
com vistas a viabilizar a prorrogação ou a realização de licitação das outorgas.
A partir de uma abordagem analítica, pretendeu-se subsidiar tecnicamente as discussões e apresentar sugestões de tratamento e/ou alternativas
de futuros encaminhamentos, inclusive sob a forma de proposta normativa,
zelando pelo equilíbrio entre os diferentes grupos de interesse e o estabelecimento de um procedimento estável e funcional, com anterioridade e previsibilidade, para tomada de decisão pelo Poder Concedente.
Cabe lembrar, a propósito, a experiência vivenciada no processo que
resultou na edição da MP nº 579/2012 pelo Poder Concedente, cujos impactos e desdobramentos poderiam ter sido evitados ou minimizados caso fosse
precedido de maior diálogo e participação dos agentes interessados, envolvidos ou afetados – no encaminhamento de uma solução para o problema do
vencimento das concessões de energia elétrica a partir de 2015.7

5

Substitutivo de Plenário divulgado em 25/02/2022 (versão preliminar), de autoria do relator
da matéria, Deputado Fernando Coelho.

6

Ver Capítulos 5 e 10 deste Projeto de P&D.

7

Até a presente data, não foram publicizados os estudos do grupo de trabalho criado pela Resolução CNPE nº 4/2008 (alterada pela Resolução nº 7/2008) para “propor condições e sugerir
critérios destinados a subsidiar deϔinições competentes acerca da situação futura das centrais
hidrelétricas e das instalações de transmissão integrantes da rede básica do sistema interligado
nacional e de distribuição de energia elétrica, amortizadas ou depreciadas”.
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Felizmente, de lá para cá, com base nos “princípios para atuação governamental no setor elétrico” consubstanciados na Portaria MME nº 86/2018,8
o Ministério de Minas e Energia, em observância ao princípio (nº 3) da “transparência e participação da sociedade nos atos praticados”, passou a adotar o
mecanismo de consulta pública para “subsidiar o processo de tomada de decisão e edição das normas da administração pública”, abrangendo temas como
diretrizes de leilões de geração e transmissão, aprimoramento do marco legal
do setor elétrico (CP nº 33/2017), regulamentação de diversas disposições
legais, orçamento anual da CDE, governança de modelos computacionais,
política de exploração e produção de petróleo e gás natural, diretrizes do programa gás para crescer e planos nacional de energia e decenal de expansão.
Nesse diapasão, espera-se que as presentes re lexões e subsídios possam
servir de “pedra de toque” para a eventual instauração, pelo Poder Concedente,
de procedimento estruturado e transparente, incluindo uma etapa de consulta
pública (por prazo compatível), visando, repita-se, com a devida tempestividade, subsidiar a decisão governamental quanto ao futuro das concessões de
energia elétrica cujos termos inais se avizinham.
Entre as premissas que orientaram o desenvolvimento deste projeto,
está o fato de que a necessária ponderação entre as alternativas de renovação
ou de (re)licitação das concessões de geração, transmissão e distribuição não
pode ser vista apenas sob o viés dos interesses do setor elétrico, já que o tema
guarda relação com a garantia da segurança energética no país. Similarmente,
torna-se imprescindível considerar os desa ios e as necessidades de outros
setores relacionados à energia, como o relativo ao manejo adequado dos
recursos hídricos.
Assim, partiu-se da premissa de que a possibilidade jurídica concreta de
prorrogar o contrato de concessão, mediante critério objetivo, pode representar um importante incentivo para o incumbente investir na melhoria do serviço e na ampliação, manutenção e conservação da infraestrutura concedida,
com o propósito de aumentar sua vida útil. Além dos gastos absolutamente
indispensáveis previstos em contrato, a fundada expectativa de sua prorrogação pode induzir o concessionário a obter uma performance acima da média.
Já do ponto de vista econômico, considerou-se que a decisão tendente ao
encerramento de uma empresa concessionária atuante no mercado pode não
corresponder à de maior racionalidade e e iciência, causando eventual destruição de valor. Ademais, cabe reconhecer que a substituição do concessio8

A minuta dessa Portaria foi discutida no âmbito da Consulta Pública nº 32/2017-MME.
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nário que está cumprindo regularmente suas obrigações e prestando serviço
adequado, em regime de concorrência ou sujeito a controle tarifário, pode
acarretar elevados custos de transação e incertezas, e até, em última análise,
colocar em risco a regularidade da oferta e a qualidade de serviços essenciais.
Não deve haver preconceito sobre a extensão da outorga, até porque a lei
e o contrato de concessão normalmente já preveem essa possibilidade, sempre a critério do Poder Concedente. Quanto maior o prazo, maior pode ser
o bene ício global para usuários e União, sob a forma de modicidade tarifária, de eventual cobrança pela outorga e de eliminação do ônus de indenizar
investimentos não amortizados ao inal da concessão. O importante é que o
prazo seja de inido de sorte a garantir a exploração e iciente do serviço, com
ganhos de bem-estar social.
À sua vez, a necessidade de indenizar o atual concessionário pelos investimentos em bens reversíveis não amortizados ou depreciados pode envolver
um passivo considerável, além do eventual risco de judicialização em torno
do valor da indenização devida.
A valores históricos, calcula-se em mais de R$ 83 bilhões9 o montante
total de indenizações pagas e/ou comprometidas junto aos agentes de geração e transmissão – não houve, acertadamente, compensação por investimentos não amortizados/depreciados no segmento de distribuição – na implementação das regras de renovação de concessões estabelecidas pela MP nº
579/2012 (Lei nº 12.783/2013).
Por outro lado, uma nova licitação cria para o Poder Concedente a possibilidade de capturar rendas extraordinárias ou não previstas mediante a
cobrança de preço de outorga e/ou de redução de tarifas de energia elétrica.
Importante que essa opção não venha acompanhada da imposição de custo
excessivo aos usuários. Já o mercado enxerga o término da concessão operada por empresa concorrente como uma nova oportunidade de entrada ou
de expansão do negócio, especialmente nos segmentos regulados com competição restrita na entrada. A competitividade do certame pode contribuir
para maximizar o preço de outorga cobrado pelo Poder Concedente, ou para
melhorar as condições de prestação do serviço, incluindo a modicidade tarifária. Exemplos disso são as recentes privatizações no segmento de distribuição, com outorga de nova concessão, tendo majoritariamente como vencedores grupos econômicos com atuação relevante nesse mercado.

9

Ver detalhamento na seção 5.3 deste documento.
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Partindo de tais premissas, desenvolveu-se o projeto de P&D sobre a
Renovação das Outorgas do Setor Elétrico em seis etapas, cada uma com foco
especí ico em aspectos essenciais ao desenvolvimento da pesquisa.
A primeira etapa do projeto investigou a evolução normativa no setor
elétrico, com ênfase nos critérios praticados na atribuição de outorgas e
sua eventual renovação, bem como o tratamento adotado em outros setores de infraestrutura em relação ao mesmo aspecto. Foram apresentados
o histórico da estrutura do setor elétrico brasileiro, a partir das mudanças
ocorridas na legislação e na regulação ao longo do tempo, e o tratamento
vigente conferido ao término das concessões. Foram também analisados
inúmeros contratos e o panorama atual das concessões nos segmentos de
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Finalmente, realizou-se ampla revisão da literatura, contemplando diferentes teses jurídicas,
análises econômicas, principais precedentes dos Tribunais Superiores e do
Tribunal de Contas da União.
A segunda etapa concentrou-se na apresentação do cenário internacional da organização das atividades no setor elétrico, investigando experiências
em licitação ou prorrogação de outorgas, nos contextos dos respectivos regimes jurídicos. A análise contemplou países com setores elétricos estruturados de distintas formas, com ou sem verticalização da cadeia, e com maior ou
menor grau de liberalização em elos competitivos. Ainda, foram analisadas
experiências de prorrogação em outros setores de infraestrutura no Brasil,
como gás natural, ferrovias e rodovias; explorando, em maior detalhe, casos
nacionais de prorrogação ou (re)licitação das outorgas de concessão do setor
elétrico, que tiveram lugar antes e depois da MP nº 579/2012.
A terceira e a quarta etapas, por sua vez, objetivaram coletar e sistematizar contribuições de representantes do setor elétrico e de autoridades públicas. Em termos gerais, as reuniões e os workshops realizados focaram nos
seguintes tópicos: (i) as alterações necessárias nas normas setoriais para conferir maior previsibilidade e segurança jurídica à prorrogação de concessões
ou sua (re)licitação; (ii) o desenvolvimento de um procedimento organizado
e transparente para interação entre agentes econômicos e decisores públicos no que se refere à continuidade ou ao encerramento das concessões; (iii)
o estabelecimento de critérios para avaliar os concessionários e subsidiar o
processo decisório do Poder Concedente sobre a prorrogação; e (iv) alternativas de destinação e preci icação dos ativos vinculados à atividade concedida.
A quinta etapa consistiu na formulação de uma proposta inicial para
enfrentamento dos problemas identi icados, considerando as contribuições
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colhidas nas etapas anteriores. Já a sexta etapa apresentou a proposta inal,
após discussão interna e avaliação de alternativas pela equipe de pesquisadores mobilizada para execução do projeto. A par da contribuição concreta
representada pelo conjunto de informações e análises preliminares acerca
do universo de concessões vincendas, dos regimes regulatórios correspondentes e das regras especí icas em que se enquadram, a proposta inal se faz
acompanhar da redação de instrumento normativo, além de trazer re lexões
adicionais contemplando outras possibilidades de encaminhamento.
O produto da pesquisa encontra-se condensado no presente livro, que
sistematiza as informações coletadas, apresenta referências internacionais,
analisa experiências anteriores, discute alternativas e propõe soluções construtivas para equacionar as preocupações e harmonizar os interesses das
partes envolvidas, com racionalidade econômica e dentro da moldura constitucional vigente.
O livro está organizado em três partes. A primeira apresenta e analisa a
evolução das concessões no setor elétrico, a segunda aprofunda a prática de
renovações em experiências nacionais e internacionais e a terceira discute
propostas de aprimoramentos, contemplando mudanças infralegais e legais.
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CONCESSÕES NO SETOR ELÉTRICO
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Panorama de Vencimento das
Concessões no Setor Elétrico Brasileiro
O marco legal-constitucional10 brasileiro determina que, no regime de concessão, a delegação da prestação de serviços públicos deve sempre ser precedida por licitação. A partir da regulamentação do art. 175 da Carta Magna11,
a outorga de novas concessões de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica é rigorosamente precedida por processos licitatórios. Não
obstante, com respaldo em regras de transição estabelecidas em diplomas
legais especí icos para o setor elétrico, nomeadamente a Lei nº 9.074/1995
e a Lei nº 12.783/2013, a experiência das duas últimas décadas revela amplo
histórico de prorrogação e renovação de outorgas existentes e com empreendimentos de G/T/D em operação (ou com obras atrasadas) no mês de
julho de 1995, viabilizando a permanência dos concessionários correntes
na prestação dos serviços. As condições de prorrogação evoluíram ao longo
do tempo, em resposta à modi icação dos contornos legais, por motivadores
conjunturais. Critérios do Poder Concedente devem balizar as prorrogações;
entretanto, há pouca clareza de parâmetros utilizados para embasar as decisões, ampliando o grau de discricionariedade do decisor.
A primeira onda de prorrogações de concessões existentes – após a edição
da Lei nº 9.074/1995 e ocorrida entre meados da década de 1990 e início da
década de 2000 – foi implementada sem onerosidade para os concessionários
10

CF/1988:
“Art. 175 Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos”.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter
especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, iscalização e rescisão da concessão ou permissão;
II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado.”

11

Regulamentação efetivada por meio da Lei nº 8.987, de 13/02/1995, e da Lei nº 9.074, de
07/07/1995 (resultante da conversão da MP nº 951, de 13/02/1995, mesma data da promulgação da Lei Geral de Concessões).
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correntes. A segunda onda de renovações, registrada a partir de 2012 – após a
edição da Medida Provisória nº 579 –, impôs novos termos e condicionantes,
incluindo a alteração de regime comercial para as centrais hidrelétricas e metas
de qualidade e performance para os ativos de rede, além de receita recalculada
para o segmento de transmissão. A não aceitação dessas condições pelo concessionário implicaria a consequente licitação da concessão.
Os dilemas enfrentados reiteradamente pelo Poder Concedente não produziram clareza no trato da matéria e tampouco favoreceram a consolidação de procedimentos previsíveis para avaliação e realização de licitação ou
de eventual cabimento de renovação. Os dilemas entre renovar e (re)licitar
concessões de serviço público não são exclusividade brasileira, como atesta a
experiência internacional, sobretudo de países europeus e latino-americanos
– o que será analisado no Capítulo 7.
Como mencionado, o setor elétrico brasileiro vivenciou recentemente
dezenas de processos de renovação de concessões (existentes), em decorrência da MP nº 579/2012 (convertida na Lei nº 12.783/2013), mas o panorama de vencimentos dos próximos anos revela a atualidade e relevância do
tema, especialmente em face da natureza diferenciada das outorgas objeto
dessa nova fase.
Trata-se, em sua grande maioria, de novas concessões resultantes de
licitações (nos segmentos de transmissão e geração) realizadas em cumprimento ao art. 175 da Lei Maior ou de novas outorgas associadas a privatizações de concessionárias federais ou estaduais (nas áreas de distribuição
e geração), fundamentais para o processo de reestruturação setorial. Na
geração, vencerão 85 contratos de usinas hidrelétricas até 2031, englobando
cerca de 29 GW instalados. Na transmissão, 24 concessões têm término até
2032, relativas a mais de 8 mil km de extensão de linhas. Na distribuição, 20
contratos vencem até 2031, afetando aproximadamente 60% do número de
clientes, mercado e receita bruta do total das concessionárias de distribuição.
O tratamento do término de concessões no Brasil será tema de intenso
debate nos próximos anos. Contudo, a experiência acumulada pode facilitar
a tomada de decisão, na medida em que, relativamente a aspectos de constitucionalidade de eventual prorrogação de dois conjuntos de concessões
(licitadas e privatizadas nos segmentos de G/T/D), não subsistiria questionamento acerca da “necessidade inafastável” de licitação, por força do art.
175 da Constituição12. Após duas décadas de falta de clareza e previsibilidade
procedimental, o horizonte aponta para a permanência do assunto na ordem
12

Vide item 8.3 – Preocupações do Controle Externo.
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do dia e a premência da de inição tempestiva de critérios mais objetivos para
todos os agentes do setor – concessionários (correntes e potenciais), consumidores, contribuintes, investidores, Poder Concedente e entes reguladores.
A composição de agentes nos segmentos da cadeia de suprimento de
eletricidade se alterou signi icativamente desde a desverticalização do setor
elétrico brasileiro, com a privatização de distribuidoras e geradoras nos anos
1990 e a abertura à competição com a realização sistemática de leilões de
concessões de transmissão e geração.
Nesses dois segmentos, a presença da Eletrobras ainda é relevante. A
companhia responde por cerca de um terço da capacidade instalada de geração do país e quase a metade da extensão das linhas de transmissão. Com
a sua desestatização, mediante pulverização do capital, prevista para o 1º
semestre de 2022, a participação privada nos segmentos de G e T subirá a
patamares de 85% e 89%, respectivamente.
Já no segmento de distribuição, de há muito, a participação privada é
amplamente majoritária, tendo alcançado, em 2021,13 a marca de 77,2% do
mercado (cativo) de energia. Entre as 53 concessionárias de distribuição de
energia elétrica do país, apenas 7 delas são controladas por Estados (Cemig-D,
Copel-D e Celesc-D) ou Municípios (Cocel, DMED, Demei e Eletrocar). Apesar
da diversidade de contratos de concessão, há grande concentração do mercado
atendido entre três grupos econômicos: Enel, CPFL e Neoenergia, responsáveis
por atender cerca de 50% dos clientes e do consumo. Esses grupos estão sob
comando de empresas controladas por capital estrangeiro, a saber, respectivamente: a italiana Enel, a chinesa State Grid e a espanhola Iberdrola. Dentre os
demais grupos privados atuantes no país, destacam-se a Energisa, a EDP e a
Equatorial, que atendem conjuntamente a 20% do mercado e dos clientes.
Para analisar o panorama atual das concessões, foram consultados os
bancos de dados da ANEEL com os contratos de geração (190 contratos),
transmissão (351 contratos) e distribuição (53 concessionárias e 52 permissionárias14), o Sistema de Informações de Geração da ANEEL (SIGA) e o banco
de informações da cadeia societária das empresas (Participação Acionária
dos Proprietários dos Empreendimentos – PARACEMP).
13

Somente nos últimos 5 anos, foram privatizadas as concessionárias Celg-D, Cepisa, Ceal, Amazonas Energia, Ceron, Eletroacre, Boa Vista, Ceb-D, Ceee-D e Cea.

14

Contratos de exploração, a título precário, de serviço público de distribuição de energia elétrica, celebrados por cooperativas de eletri icação rural, em decorrência da regularização de
que trata o art. 23 da Lei nº 9.074/1995. A participação de cooperativas (permissionárias e
autorizadas) no mercado de distribuição é da ordem de apenas 1%.
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1.1 Geração
A análise dos contratos de concessão de geração (nos regimes de serviço
público e uso de bem público), consistida com a base de dados do SIGA da
ANEEL, engloba 315 ativos com outorgas vigentes, totalizando 105,3 GW de
capacidade instalada, conforme detalhado na Tabela 1.1. Excluindo-se, desse
universo, as centrais geradoras de pequeno porte (potência ≤ 5MW)15 e as
termelétricas (de serviço público)16 remanescem 220 usinas hidrelétricas
com termo inal de outorga conhecido, totalizando 103,3 GW instalados.
A Figura 1.1 apresenta a distribuição da capacidade instalada dessas
UHEs por vencimento de outorga, revelando que 27% deste total vencerão
até 2030, 18% entre 2030 e 2040 e 56% após 2040. Já a Figura 1.2 apresenta
o vencimento das concessões de hidrelétricas ao longo do tempo, em termos
de número de usinas e potência.
Tabela 1.1 Concessões de geração registradas no sistema de
informações de geração da ANEEL (2021)
Usinas

Número de Ativos

Capacidade Instalada
(GW)

Garantia Física
(GWmédios)

Termelétricas - UTE

12

1,4

0,0

Central Geradora Hidrelétrica (CGH)

4

0,0

0,3

Usina Hidrelétrica (UHE)

220

103,3

56,6

Pequena Central Hidrelétrica (PCH)

79

0,631

1,1

Total

315

105,3

58,0

Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL/SIGA

15

Nos termos do art. 8º da Lei nº 9.094/1995, com a redação dada pela Lei nº 13.360/2016, “o
aproveitamento de potenciais hidráulicos e a implantação de usinas termelétricas de potência igual ou inferior a 5.000 kW estão dispensados de concessão, permissão ou autorização,
devendo apenas ser comunicados ao Poder Concedente”. Nesse sentido, embora ainda possam constar do objeto de contratos de serviço público de geração, essas concessões têm sido
extintas pelo Poder Concedente, assim que requerido por seus titulares.

16

Além da pequena representatividade das usinas termelétricas (sob regime de regime de serviço público) na capacidade total instalada do país, o processo de prorrogação ou de extinção
de sua concessão não traz qualquer complexidade, por não envolver reversão de ativos e indenização em seu termo inal, sendo regido pelo disposto no art. 5º da Lei n° 12.783/2013.
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Figura 1.1 Distribuição da capacidade instalada (GW) de geração
hidrelétrica por vencimento de outorga
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Figura 1.2 Vencimento das concessões de geração hidrelétrica
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Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL/SIGA

O horizonte entre 2021 e 2032 abrange o vencimento de 85 concessões
de usinas hidrelétricas, englobando 29 GW de potência, o que corresponde
a cerca de 32% da capacidade total vincenda até 2045. O Anexo A deste
estudo detalha as 85 usinas com concessões vincendas nesse horizonte. Por
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seu porte, destacam-se, nesse conjunto, as UHEs Tucuruí e Mascarenhas de
Moraes da Eletrobras, com 8,3 GW e 0,5 GW de potência, respectivamente.
A despeito do seu vencimento em 2024, a Lei nº 14.182/2021 autoriza a
renovação antecipada dessas duas concessões, por 30 anos, logo após a
capitalização da “holding”, prevista para o 1º semestre de 2022, estando o
valor das correspondentes outorgas incluído no montante total de inido na
Resolução CNPE nº 15, de 31/08/2021,17 alterada pela Resolução CNPE nº
30, de 21/12/2021.
Ainda no referido universo, merecem registro especial (i) as (novas)
outorgas de UHEs associadas a processos de privatização, no período de 1995
a 1999 (ao amparo do art. 27 da Lei nº 9.074/1995), tanto de distribuidoras
então verticalizadas (Escelsa, Light, CPFL e Cesp) quanto de geradora federal
(antiga Gerasul); (ii) as concessões licitadas pelo antigo DNAEE mesmo antes
da regulamentação do art. 175 da CF/1988; (iii) as concessões de usinas com
obras (à época) atrasadas/paralisadas, que receberam (mediante incentivo
legal/regulamentar)18 tratamento de contrato novo; e (iv) a primeira outorga
de uso de bem público (destinada à produção independente de energia) licitada com base no art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.074/1995 (UHE Rosal, com prazo de
35 anos de concessão e vencimento em 2032).
Os contratos de concessão desses novos conjuntos contêm expressa previsão de prorrogação de seu prazo de vigência, a critério do Poder Concedente.

1.2 Transmissão
No inal de 2021, o banco de dados da ANEEL continha 351 contratos de concessão de transmissão. A partir de 1999, os contratos são resultantes de licitações de lotes para implantação e exploração de novas linhas de transmissão e
subestações. A Figura 1.3 apresenta a quantidade de outorgas de transmissão
por ano de vencimento. Já a Tabela 1.2 detalha as concessões desse segmento
vincendas até 2032, totalizando 24 contratos. A ANEEL (2021b) reporta que
177 empresas de transmissão detêm 263 contratos de concessão com ativos
em operação em junho de 2021.
17

Estabelece o valor adicionado pelos novos contratos de concessão de geração de energia elétrica nos termos da Lei nº 14.182, de 12 de julho de 2021, que dispõe sobre a desestatização
das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras).

18

A bem da expansão da capacidade instalada de geração e da segurança energética do país, nos
termos do. art. 20 da Lei nº 9.074/1995 e do Decreto nº 915/1993.
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Entre as 24 outorgas com termo inal até 2032, as três primeiras decorrem de processos de privatização de empresas verticalizadas (Escelsa, Light
e Coelba), enquanto as demais resultam de contratações em leilões de novas
instalações de transmissão, a teor do disposto no art. 4º, § 3º, da Lei nº
9.074/1995. Todos esses contratos, com vigência de 30 anos, têm expressa
previsão de prorrogação de seu prazo, a critério do Poder Concedente, respaldada no parágrafo único, inciso I, do art. 175 da Carta Maior.

Figura 1.3 Termo final dos contratos de transmissão,
por número de contratos

















































 






















 

  























Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL

Tabela 1.2 Vencimento dos contratos de transmissão até 2032
Termo
Final

Empresa

Grupo
Controlador

Extensão
LTs (km)

Enquadramento
(Dispositivo Legal/Grupo)

001/1995020/2008

17/07/2025

Evrecy

ISA-Cteep

154

Privatização da Escelsa em 1995

001/1996
032/2018

04/06/2026

Light

N/A

115,8

Privatização da Light em 1996

010/1997001/2010

12/04/2027

Afluente

Neoenergia

479,5

Privatização da Coelba em 1997

Nº do Contrato

040/2000

12/05/2030

TAESA

Cemig

505

Licitação de nova concessão com base no
art. 4º, § 3º, da Lei nº 9.074/95

079/2000

04/10/2030

Cemig-GT

Cemig

6

Idem ao anterior

088/2000

01/11/2030

ECTE

Alupar

253

Idem ao anterior

095/2000

20/12/2030

TAESA

Cemig

1.278

Idem ao anterior

096/2000

20/12/2030

ETEE

N/A

575

Idem ao anterior

097/2000

20/12/2030

TAESA

Cemig

1.066

Idem ao anterior
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Tabela 1.2 Vencimento dos contratos de transmissão até 2032

(Cont.)

Termo
Final

Empresa

Grupo
Controlador

Extensão
LTs (km)

Enquadramento
(Dispositivo Legal/Grupo)

034/2001

09/05/2031

Furnas

Eletrobras

656

Idem ao anterior

042/2001

12/06/2031

EATE

Alupar

924

Idem ao anterior

043/2001

12/06/2031

ETEP

Alupar

323

Idem ao anterior

075/2001

17/08/2031

Copel-GT

Copel

137,1

Idem ao anterior

143/2001

21/12/2031

IEJAPI

ISA-Cteep

137

Idem ao anterior

001/2002

21/01/2032

TAESA

Cemig

51

Idem ao anterior

002/2002

21/01/2032

TAESA

Cemig

386

Idem ao anterior

080/2002

18/12/2032

CPFL

CPFL/State Grid

135

Concessão licitada e depois privatizada p/ prazo
reman. (Ceee-T)

081/2002

19/12/2032

TAESA

Cemig

389

Licitação de nova concessão com base no
art. 4º, § 3º, da Lei nº 9.074/95

082/2002

18/12/2032

ETAUSA

N/A

174

Idem ao anterior

083/2002

11/12/2032

ERTE

Alupar

179

Idem ao anterior

084/2002

20/12/2032

CPTE

Celeo Redes

181

Idem ao anterior

085/2002

11/12/2032

ENTE

Alupar

473

Idem ao anterior

086/2002

20/12/2032

ETIM

N/A

212

Idem ao anterior

087/2002

11/12/2032

TAESA

Cemig

135

Idem ao anterior

Nº do Contrato

Total Geral

8.924,4

Relativamente à distribuição temporal das outorgas de transmissão
retratadas na Figura 1.4, cabem ainda os seguintes comentários: (i) não houve
celebração de novos contratos de concessão de transmissão em 2003 (que
venceriam em 2033), dado que o único leilão realizado no exercício ocorreu
em setembro; (ii) as 27 concessões com termo inal em 2039 foram outorgadas em 2009, como resultado de leilões de novas instalações de transmissão
realizados em 2008 e 2009 (nos 01/2009, 08/2008, 07/2008 e 06/2008);
(iii) os 52 contratos vincendos em 2047 são decorrentes de licitações de
novos empreendimentos realizadas em 2016 (2ª etapa do Leilão 013/2015)
e 2017 (Leilão 005/2016); e (iv) expiram em janeiro de 2043 os contratos
das transmissoras existentes em julho/1995, cujas concessões foram sucessivamente prorrogadas com base na Lei nº 9.074/1995 (20 anos) e na Lei nº
12.783/2013 (30 anos, a partir de janeiro/2013, data de vigência dos efeitos
da antecipação da sua renovação).
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1.3 Distribuição
Consoante reportado, diferentemente de 2015, quando foram prorrogadas,
pela segunda vez, as concessões de distribuição alcançadas pelo art. 22 da
Lei nº 9.074/199519 e enquadradas no art. 7º da Lei nº 12.783/2013,20 as
outorgas de distribuição de energia elétrica vincendas no período de 2025
a 2031 são oriundas de processos de desestatização de empresas federais
e estaduais, nos termos dos arts. 2721 a 30 da Lei nº 9.074/1995 e da Lei nº
9.491/1997.22

19

“Art. 22. As concessões de distribuição de energia elétrica alcançadas pelo art. 42 da Lei nº 8.987,
de 1995, poderão ser prorrogadas, desde que reagrupadas segundo critérios de racionalidade
operacional e econômica, por solicitação do concessionário ou iniciativa do Poder Concedente.
§ 1º Na hipótese de a concessionária não concordar com o reagrupamento, serão mantidas as
atuais áreas e prazos das concessões.
§ 2º A prorrogação terá prazo único, igual ao maior remanescente dentre as concessões
reagrupadas, ou vinte anos, a contar da data da publicação desta Lei, prevalecendo o maior”.

20

“Art. 7º A partir de 12 de setembro de 2012, as concessões de distribuição de energia elétrica
alcançadas pelo art. 22 da Lei nº 9.074, de 1995 , poderão ser prorrogadas, a critério do Poder
Concedente, uma única vez, pelo prazo de até 30 (trinta) anos, de forma a assegurar a continuidade, a eϔiciência da prestação do serviço, a modicidade tarifária e o atendimento a critérios de
racionalidade operacional e econômica.
Parágrafo único. A prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica dependerá da
aceitação expressa das condições estabelecidas no contrato de concessão ou no termo aditivo”.

21

“Art. 27. Nos casos em que os serviços públicos, prestados por pessoas jurídicas sob controle direto ou indireto da União, para promover a privatização simultaneamente com a outorga de nova
concessão ou com a prorrogação das concessões existentes a União, exceto quanto aos serviços
públicos de telecomunicações, poderá:
I - utilizar, no procedimento licitatório, a modalidade de leilão, observada a necessidade da
venda de quantidades mínimas de quotas ou ações que garantam a transferência do controle
societário;
II - ϔixar, previamente, o valor das quotas ou ações de sua propriedade a serem alienadas, e proceder a licitação na modalidade de concorrência.
§ 1º Na hipótese de prorrogação, esta poderá ser feita por prazos diferenciados, de forma a
que os termos finais de todas as concessões prorrogadas ocorram no mesmo prazo que será
o necessário à amortização dos investimentos, limitado a trinta anos, contado a partir da
assinatura do novo contrato de concessão.
§ 2º Na elaboração dos editais de privatização de empresas concessionárias de serviço público,
a União deverá atender às exigências das Leis nºs 8.031, de 1990 e 8.987, de 1995, inclusive
quanto à publicação das cláusulas essenciais do contrato e do prazo da concessão.
§ 3º O disposto neste artigo poderá ainda ser aplicado no caso de privatização de concessionário
de serviço público sob controle direto ou indireto dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, no âmbito de suas respectivas competências.
§ 4º A prorrogação de que trata este artigo está sujeita às condições estabelecidas no art. 25.

22

Lei que “altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, revoga a Lei
n° 8.031, de 12 de abril de 1990, e dá outras providências”.

20
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Realizadas no período de 1995 a 2001, essas privatizações iniciadas no
segmento de distribuição, com outorga de nova concessão por 30 anos, cumpriram papel relevante na implementação do novo modelo setorial calcado no
RESEB – Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (desverticalizado, competitivo e liberalizado), razão pela qual o governo federal foi o primeiro a dar
exemplo, com a venda do controle acionário da Escelsa e da Light, e criou, no
âmbito do BNDES, o Programa de Apoio à Desestatização das Distribuidoras,
inclusive com a antecipação de vultosos recursos aos Estados que se dispusessem a abrir mão desses ativos.
Sem essas privatizações no segmento de distribuição de energia elétrica,
que cumpre uma função de “caixa do setor” (e de consequente estabilidade
nos luxos econômicos que asseguram a adimplência intrasetorial), di icilmente se teria êxito na desestatização dos ativos de geração, operacionalizada na sequência, com as alienações societárias da Gerasul (federal) e da
Cesp (Tietê e Paranapanema).
Não por coincidência, os contratos de concessão irmados à época por
essas Distribuidoras (pioneiras), como nova outorga, têm expressa previsão
de prorrogação de seu prazo de vigência, a critério do Poder Concedente.
A Tabela 1.3 e a Figura 1.4 contemplam a divisão dos vencimentos dos
contratos de concessão de distribuição ao longo do tempo, apresentando
ainda o número de clientes, mercado e a receita bruta registrados em 2021. A
Tabela 1.4 detalha as características das concessionárias de distribuição e os
respectivos prazos de término dos contratos.
Releva destacar que esse conjunto de 20 concessões de distribuição
vincendas entre 2025 – apenas 3 (três) anos à frente – e 2031 representa
nada menos que 62% do mercado total desse segmento.23 Os demais contratos, totalizando 33 outorgas, se expiram a partir de 2045, sendo 23 deles
objeto de sucessivas prorrogações e 10, resultantes de privatizações retomadas em 2016.

23

Dados da ANEEL extraídos do Relatório de Indicadores de Sustentabilidade Econômico-Financeira das Distribuidoras: Base Set/2021; 14ª Edição – Dez/2021.
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Tabela 1.3 Vencimento dos contratos de concessão de distribuição por
ano (dados referentes a 2021)
Ano de
Vencimento

Número de
Número de Clientes
Concessões a Vencer
(mil)
1.620

Mercado
GWh

Receita Bruta
R$ milhões

9.340

5.354

2025

1

2026

2

6.659

36.066

26.810

2027

7

18.628

91.264

58.542

2028

6

20.557

107.034

60.146

2030

3

6.618

21.082

14.140

2031

1

1.483

4.587

3.026

2045

26

26.577

141.892

86.541

2048

5

3.335

15.503

11.997

2049

1

618

2.461

1.913

2051

1

209

1.013

611

Total

53

86.302

430.242

269.080

Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL

Figura 1.4 Distribuição relativa do número de clientes, mercado, receita
bruta e número de contratos por período de vencimento das concessões
de distribuição (dados referentes a 2021)
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EDP

Elektro

EDP SP

Energisa

Neoenergia

Equatorial

Energisa BO

Celpe

EQTL MA

CPFL Energia

Neoenergia

EQTL PA

CPFL Piratin.

Enel

Equatorial

Enel SP

Enel

CPFL Energia

CPFL Paulista

Enel CE

Neoenergia

CPFL Energia

RGE Sul

Cosern

Coelba

Energisa

Neoenergia

Energisa SE

Energisa

Enel RJ

Energisa

N/A

Enel

Light SESA

Energisa MT

EDP

EDP ES

Energisa MS

Grupo
Econômico

Empresa

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Origem Capital

MA

PE

PB

SP

SP

SP/MS

PA

SP

CE

SP

RS

BA

RN

SE

MT

MS

RJ

RJ

ES

UF

2.595

3.798

225

1.809

1.984

2.770

2.733

7.454

3.807

4.635

2.954

6.174

1.486

806

1.507

1.066

2.746

3.913

1.620

Clientes
(mil)

6.588

13.783

711

13.857

14.850

17.389

8.792

40.386

11.760

30.338

17.108

19.906

5.616

2.876

9.641

5.779

10.788

25.278

9.340

Mercado
(GWh)

4.882

8.857

401

6.712

6.920

9.426

7.247

22.509

7.332

16.334

11.985

13.329

3.429

1.679

7.672

4.114

9.089

17.720

5.354

Receita
Bruta (R$ mi)

060/2000

026/2000

008/2000

202/1998

202/1998

187/1998

182/1998

162/1998

001/1998

014/1997

012/1997

010/1997

008/1997

007/1997

003/1997

001/1997

005/1996

001/1996

001/1995

Nº

2030

2030

2030

2028

2028

2028

2028

2028

2028

2027

2027

2027

2027

2027

2027

2027

2026

2026

2025

Termo Final

Privatização em 2000

Privatização em 2000

Privatização em 2000

Privatização em 1998

Privatização em 1998

Privatização em 1998

Privatização em 1998

Privatização em 1998

Privatização em 1998

Privatização em 1997

Privatização em 1997

Privatização em 1997

Privatização em 1997

Privatização em 1997

Privatização em 1997

Privatização em 1997

Privatização em 1996

Privatização em 1996

Privatização em 1995

Natureza da
Outorga Atual

Contrato de Concessão

Tabela 1.4 Detalhamento das características das concessionárias de distribuição (dados referentes a 2021)
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N/A

N/A

N/A

Energisa

Energisa

Santa Maria

Urussanga

João Cesa

Energisa MG

Energisa NF

N/A

CPFL Energia

CPFL Jaguari

Chesp

Energisa

Energisa SS

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Municipal

GO

RJ

MG

SC

SC

ES

SP

SP

PR

38

111

470

4

7

117

473

819

54

N/A

Cocel

MG

8.726

Estadual

1.483

Cemig

PB

Clientes
(mil)

Cemig-D

Privado

UF

55.565

Energisa

Energisa PB

Origem Capital

SUBTOTAL

Grupo
Econômico

Empresa

129

358

1.526

21

110

534

2.893

4.445

320

44.224

269.373

4.587

Mercado
(GWh)

98

285

1.177

14

50

375

1.644

2.610

199

24.775

168.017

3.026

Receita
Bruta (R$ mi)

044/1999

042/1999

040/1999

026/1999

025/1999

020/1999

015/1999

013/1999

027/1998

002/1997
003/1997
004/1997

019/2001

Nº

2045

2045

2045

2045

2045

2045

2045

2045

2045

2045

2031

Termo Final

(Cont.)

Prorrogação Lei nº
12.783

Prorrogação Lei nº
12.783

Prorrogação Lei nº
12.783

Prorrogação Lei nº
12.783

Prorrogação Lei nº
12.783

Prorrogação Lei nº
12.783

Prorrogação Lei nº
12.783

Prorrogação Lei nº
12.783

Prorrogação Lei nº
12.783

Prorrogação Lei nº
12.783

Privatização em 2001

Natureza da
Outorga Atual

Contrato de Concessão

Tabela 1.4 Detalhamento das características das concessionárias de distribuição (dados referentes a 2021)
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Estadual

Neoenergia

N/A

Equatorial

N/A

Enel

N/A

CEB-Dis

Forcel

EQTL RS

Sulgipe

Enel GO

Eletrocar

N/A

DCELT

Celesc-Dis

N/A

DMED

Energisa

Estadual

Copel-Dis

Energisa TO

Grupo
Econômico

Empresa

Municipal

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Estadual

Privado

Privado

Municipal

Estadual

Origem Capital

RS

GO

SE

RS

PR

DF

SC

TO

SC

MG

PR

UF

39

3.114

155

1.769

8

1.093

3.139

618

38

80

4.838

Clientes
(mil)

187

14.456

434

7.723

67

6.412

23.182

2.461

285

510

29.572

Mercado
(GWh)

141

9.636

225

5.772

42

4.281

13.091

1.913

157

285

18.184

Receita
Bruta (R$ mi)

084/2000

063/2000

091/1999

081/1999

069/1999

066/1999

056/1999

052/1999

050/1999

049/1999

046/1999

Nº

2045

2045

2045

2045

2045

2045

2045

2049

2045

2045

2045

Termo Final

(Cont.)

Prorrogação Lei nº
12.783

Privatização em 2016
(prazo remanescente)

Prorrogação Lei nº
12.783

Privatização em 2019
(prazo remanescente)

Prorrogação Lei nº
12.783

Privatização em 2021
(prazo remanescente)

Prorrogação Lei nº
12.783

Prorrogação Lei nº
12.783

Prorrogação Lei nº
12.783

Prorrogação Lei nº
12.783

Prorrogação Lei nº
12.783

Natureza da
Outorga Atual

Contrato de Concessão
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N/A

Cooperaliança

Oliv. Energia

Equatorial

Equatorial

Roraima

Amazonas

EQTL AL

EQTL AP

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Privado

Municipal

Origem Capital

AP

AL

AM

RR

AC

RO

PI

SC

RS

RS

RS

RS

UF

86.302

209

1.161

1.046

178

279

671

1.328

75

17

12

19

34

Clientes
(mil)

430.242

1.013

3.856

6.189

996

1.097

3.366

3.838

250

81

76

115

144

Mercado
(GWh)

269.080

611

2.696

5.202

824

939

2.336

3.088

120

60

45

78

109

Receita
Bruta (R$ mi)

001/2021

002/2019

001/2019

004/2018

003/2018

002/2018

001/2018

145/2002

107/2001

087/2000

086/2000

085/2000

Nº

2051

2049

2049

2048

2048

2048

2048

2045

2045

2045

2045

2045

Termo Final

Dez/2021)

(Cont.)

Privatização em 2021

Privatização em 2019

Privatização em 2019

Privatização em 2018

Privatização em 2018

Privatização em 2018

Privatização em 2018

Prorrogação Lei nº
12.783

Prorrogação Lei nº
12.783

Prorrogação Lei nº
12.783

Prorrogação Lei nº
12.783

Prorrogação Lei nº
12.783

Natureza da
Outorga Atual

Contrato de Concessão

Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL (Relatório de Indicadores de Sustentabilidade Econômico-Financeira das Distribuidoras: Base Set/2021; 14ª Edição –

TOTAL

Energisa

Oliv. Energia

Energisa AC

Energisa

N/A

Nova Palma

Equatorial

N/A

Mux Energia

Energisa RO

N/A

Hidropan

EQTL PI

N/A

Grupo
Econômico

DEMEI

Empresa

Tabela 1.4 Detalhamento das características das concessionárias de distribuição (dados referentes a 2021)
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Figura 1.5 Mapa das concessões de distribuição vincendas até 2031
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Concessões no Setor Elétrico sob
a Ótica Econômica

A indústria de eletricidade é emblemática para ilustrar a constituição das
indústrias de rede, as mudanças na sua conformação e a evolução da regulação ao longo do tempo. A indústria nasce com competição entre empresas
locais, com licenças municipais para explorar atividades como iluminação e
transporte;24 se desenvolve com consolidação e integração das atividades; e
evolui através de reestruturações, desenhos de mercados e abertura a partir
da década de 1980.
Em princípio, a regulação de entrada evitou a duplicação ine iciente de
infraestrutura, permitindo a formação de empresas verticalmente integradas,
atuando em todos os elos da cadeia. O sistema elétrico foi tradicionalmente
estruturado em redes interligadas para conectar simultaneamente a geração
de eletricidade e o seu consumo, frente à impossibilidade de estocagem em
escala comercial. A geração em grandes centrais é transmitida por linhas de
alta tensão e depois distribuída por malha local de média e baixa tensão, permitindo a entrega e a comercialização aos consumidores (Figura 2.1). Nessa
estrutura, monopólios naturais geográ icos foram regulados inicialmente
pelo custo do serviço.
Enquanto nos Estados Unidos predominaram empresas de capital privado, reguladas por entes independentes (caso das Public Utility Comissions),
na Europa e em países em desenvolvimento predominaram empresas de capital público, em geral reguladas pelo próprio governo. Em ambos os casos,
tal con iguração possibilitou a expansão das redes, em direção à universalização do acesso a serviços de eletricidade e à redução real de custos e tarifas.

24

A título ilustrativo, mais de 30 empresas atuavam em Chicago, nos Estados Unidos, no início
do século XX. Para a evolução histórica da indústria, conferir Yergin (2012).
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Figura 2.1 Estrutura da indústria de rede de eletricidade
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Fonte: FGV, adaptado de IEA (2014)

A atribuição e a conformação de concessões no setor elétrico, assim
como em outros setores de infraestrutura, é tema recorrente em países de
tradição jurídica francesa, calcada sob a noção de serviço público – “service
public” – como prerrogativa do Estado. Sob esta matriz jurídica, a exploração
de serviços públicos pode ser concedida a terceiros, mas a titularidade da
atividade se mantém pública, o que resulta em prazo determinado para a concessão, reversão de bens afetos à atividade e discussões em torno da eventual
possibilidade de renovação ao im da outorga.25
A noção de serviço público contrasta com a tradição norte-americana de
serviços de utilidade pública – “public utilities” –, cujas atividades são de titularidade privada, mas permanecem sujeitas a regulação motivada pelo interesse
público do serviço.26 Neste contexto, a outorga se traduz em contrato sucinto de
licença para a exploração dos serviços, submetida a regulação em esferas administrativas, como as Public Utilities Comissions estaduais nos Estados Unidos de
caráter multissetorial. A permanência da titularidade da outorga se preserva
sob circunstâncias de correta observância das normas, da qualidade do serviço
prestado e da inversão dos investimentos necessários.27
A evolução das indústrias de rede ao longo do tempo e o esgotamento
do ciclo virtuoso de expansão abriram espaço para revisitar a arquitetura das
indústrias e o reconhecimento de monopólios apenas em segmentos natu25

A prorrogação geralmente está associada à manutenção dos termos do contrato vigente, enquanto a renovação admite a sua repactuação. No presente trabalho, os termos são empregados indistintamente.

26

Para discussão detalhada da distinção entre os modelos francês e norte-americano, conferir
Loureiro (2020a).

27

Para maior aprofundamento acerca do modelo norte-americano, em contraste com as questões recorrentemente levantadas sobre renovação de outorgas no Brasil e outros países de
titularidade pública da atividade, conferir Brown (2012).
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ralmente não competitivos, referentes a infraestrutura de rede ísica. Os processos de reestruturação dessas indústrias – como no setor elétrico e do gás
natural – resultaram em desverticalização de empresas dominantes, separação de segmentos e atividades, liberalização e instituição de mercados (atacadistas e varejistas) com intuito de promover e iciência de curto (operação)
e longo prazo (expansão).
Em países de tradição jurídica de serviço público, como na Europa e na
América Latina, os processos de liberalização introduziram novos entes reguladores e tornaram a concessão dos serviços elemento crucial para a entrada
de novos agentes – empresas de capital misto ou privado – em ativos constituídos (brownϔield) ou novos a serem empreendidos (greenϔield).

2.1 Reestruturação das Indústrias de Rede
As empresas verticalmente integradas, reguladas pelo custo do serviço, promoveram a expansão das indústrias de rede ao longo do século XX. A atuação
em todos os segmentos da cadeia permitiu o aproveitamento de economias
de escala e escopo na expansão e operação dos sistemas, contribuindo para
acesso crescente com tarifas reais declinantes.
A partir de ins da década de 1970, o ciclo virtuoso de expansão das
indústrias de rede vivenciado intensamente no pós-guerra se reverte gradualmente em ciclo vicioso com a redução dos ganhos de escala e escopo,
deterioração da capacidade de investimentos e esgotamento de ganhos reais
tarifários. Nesse cenário, a regulação de entrada, preço e qualidade se modiica radicalmente em diferentes indústrias de rede, por inúmeras razões,
incluindo: evolução tecnológica, que contribuiu para a redução de escala das
plantas de geração; performance insatisfatória dos setores regulados, com
redução de investimentos e padrões de qualidade de icientes; alterações na
economia política da regulação e no respectivo poder associado a diferentes
grupos de interesse; e a própria mudança do papel do Estado na economia
– de empreendedor a regulador –, favorecendo a instituição de mercados e
competição em setores dominados por monopólios integrados, em muitos
países com capital majoritariamente público.28
A partir da década de 1980, diversos países – na Europa, na América
Latina (Chile, Argentina e Brasil) e na Oceania (Austrália e Nova Zelândia)
28

Para discussão mais detalhada, conferir Joskow (2008), Tirole (2020) e Oliveira (2007).
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– promoveram reformas em indústrias de rede para alcançar maior e iciência econômica (produtiva e alocativa) no curto (operação) e no longo prazo
(expansão). A introdução da competição em elos da cadeia que se revelaram
passíveis à abertura demandou a construção de novos arcabouços regulatórios e estruturas de contratação.
De modo geral, as reformas envolveram: (i) desverticalização das empresas, mediante a separação (unbundling) das atividades de produção, provisão
de rede e comercialização; (ii) introdução da entrada em segmentos potencialmente competitivos – produção e comercialização; (iii) privatizações; e
(iv) regulação de segmentos não-competitivos (monopólios naturais), garantindo acesso de terceiros (third party access) às infraestruturas essenciais.
A integração vertical deu lugar a contratos para assegurar o funcionamento da indústria. A reestruturação introduz competição em segmentos
liberalizáveis e reduz potenciais abusos de poder de monopólio ou posição
dominante, com separação das atividades (unbundling) e a desverticalização
dos incumbentes. A regulação engloba todos os segmentos, não apenas os
não-competitivos, de inindo regras, tarifas e desenhos de mercado, com vistas a alcançar e iciência alocativa e produtiva e assegurar interesses de usuários (cativos e livres) e sustentabilidade dos investimentos.
Na nova arquitetura, entidades reguladoras independentes são instrumentos necessários para garantir segurança a investimentos de longo prazo de maturação em ativos com alto grau de especi icidade. A regulação por agências independentes – ausente no contexto de monopólios estatais verticalmente integrados – tem por objetivo afastar as decisões das discricionariedades conjunturais,
buscando sempre embasá-las por princípios técnicos e econômicos, perseguindo
transparência e neutralidade na interlocução com todas as partes envolvidas.
No setor elétrico, as reformas introduziram concorrência nas pontas
da cadeia (geração e comercialização), preservando a regulação tarifária de
monopólios naturais na transmissão e distribuição da energia.29 A competição
nos elos competitivos (geração e comercialização) introduziu novos agentes
na indústria: comercializadores e consumidores livres. Os agentes passaram
a ter acesso regulado às redes, viabilizando a contratação em novos mercados
(atacadistas e varejistas) de energia. Para manter a con iabilidade do suprimento, dada a interdependência entre geração e consumo, foram instituídos

29

Esse processo foi facilitado pela inovação de turbinas a gás a ciclo combinado, que permitiu
modularização e padronização das usinas, tornando-se opção atrativa de expansão frente à
competitividade do recurso assistida na década de 1990 (YERGIN, 2012).
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operadores independentes das redes de transmissão em diversos países
e regiões ao redor do mundo. Já a responsabilidade pela garantia do suprimento, por sua vez, foi endereçada aos mercados de eletricidade – supostamente, forças de oferta e demanda seriam su icientes para formar preços
sinalizadores da operação ótima de curto prazo e de investimentos e icientes
de longo prazo para expansão do sistema (JOSKOW, 2008).
A instituição de produtores independentes de energia (independent power
producers) remonta à resposta norte-americana aos choques de petróleo da
década de 1970, através da Public Utilities Regulatory Policies Act (PURPA) de
1978. A legislação promoveu a busca por e iciência energética e o incentivo a
energias renováveis como fonte de independência energética, estabelecendo a
aquisição mandatória de energia renovável proveniente de pequenas fontes de
geração quali icáveis. Como consequência, a PURPA contribuiu para demonstrar
a viabilidade da geração de energia através de tecnologias com pequena capacidade instalada e de modelo de negócio não atrelado às utilities, concebendo a
liberdade competitiva de produtores independentes de energia que marcaria a
liberalização do setor elétrico nas décadas seguintes (BUSHNELL, 2011 .
A introdução da competição nas indústrias de rede reestruturadas
ocorre tanto no mercado, com competição entre diferentes agentes, quanto
pelo mercado, com a competição pelo direito futuro de provisão em segmentos não-competitivos em regime de exclusividade – caso da distribuição de
eletricidade para dada área de concessão. Nesse contexto, a competição pelo
mercado é viabilizada por leilões, desenhados para extrair informações e,
consequentemente, estabelecer retornos compatíveis com riscos assumidos.

2.2 Contornos Econômicos da Concessão
As concessões garantem o direito de prestar serviços de infraestrutura
mediante o recebimento de receitas decorrentes da exploração da atividade,
ou seja, sob a expectativa de um luxo de caixa esperado. Em geral, o direito é
concedido por tempo determinado ao concessionário que oferecer a provisão
dos serviços sob os melhores termos, através de processo licitatório competitivo, com possíveis múltiplos critérios de seleção – incluindo maior pagamento de outorga, menor tarifa, melhor qualidade e capacidade para prestação adequada e/ou comprometimento com investimentos.
As concessões podem contemplar ativos existentes (brownϔield) ou novos
projetos (greenϔield) com contratos para construção e operação de futuros
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ativos – build-operate-transfer contracts (BOT) –, viabilizando a expansão
de infraestrutura. Os concessionários inanciam o investimento em troca de
luxo de caixa projetado e expectativa de taxa de retorno respectiva, comumente respaldado por contratos de aquisição de longo prazo (long-term purchase agreements). Inúmeros setores de infraestrutura apoiam a expansão
das redes e a provisão mais e iciente de serviços sob concessões vinculadas a
esses contratos, incluindo os setores elétrico, gás natural e saneamento.
Em alguns países de tradição jurídica de serviço público, na Europa e
na América Latina, os processos de liberalização tornaram a concessão dos
serviços elemento estratégico para a atração e entrada de novos agentes –
empresas de capital misto ou privado – em ativos constituídos (brownϔield)
ou novos a serem construídos (greenϔield). A conformação da concessão e a
sua regulação e evolução ao longo do tempo são cruciais nas indústrias liberalizadas, sobretudo nos segmentos caracterizados por monopólios naturais.
Para que a liberalização e abertura promovam alocações (mais) e icientes de recursos, com maior qualidade na prestação do serviço, é essencial que
a outorga de novas e amplas concessões seja precedida da reestruturação do
setor. A implementação de reforma regulatória e instituição de novas estruturas de contratação é fundamental para o sucesso desse processo (Figura 2.2).
Figura 2.2 Reestruturação das indústrias de rede e a concessão dos
ativos & serviços
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Fonte: FGV

A concessão permite (i) instituir e regular a outorga de serviço de titularidade pública; (ii) viabilizar e ampliar a possibilidade de prestação do serviço por inúmeros agentes, inclusive de capital privado; e (iii) promover a
competição pelo mercado de segmentos de rede não competitivos – em oposição à competição no mercado dos segmentos sujeitos à competição.
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Em segmentos de rede caraterizados por monopólio natural, voltados
para a prestação de serviço público, a disputa busca selecionar concessionários capacitados para prover e expandir os serviços, sujeitos a regulação
ativa ao longo da vigência do contrato. A regulação tem por objetivo garantir
qualidade adequada do serviço e determinar as tarifas de acesso em contexto
de monopólio, equilibrando os interesses dos consumidores, prestadores de
serviços e investidores, assegurando a sustentabilidade e atratividade da concessão. Já no caso da geração hidrelétrica, parte de segmento competitivo,
a disputa por outorgas enquadra-se em concessão de uso de bem público,
garantindo a competição pelo direito de exploração de recurso escasso, como
aproveitamentos de potenciais hídricos.
A remuneração dos serviços prestados em segmentos caracterizados
como monopólios naturais – caso das redes de transmissão e distribuição de
eletricidade – é regulada através de reajustes e revisões tarifárias, demandando monitoramento constante e reconciliação de interpretações de termos
contratuais e resoluções regulatórias. Por sua vez, a exploração de bens públicos pode ocorrer em contexto de mercado regulado ou liberalizado. A depender do desenho de mercado para comercialização de energia, a concessão de
usinas hidrelétricas pode envolver disputas por apropriação de rendas inframarginais, tento em vista o baixo custo operacional de geração.
A renda inframarginal decorre da heterogeneidade da oferta (custos principalmente) de um bem homogêneo, veri icando-se, por exemplo, na comercialização de eletricidade, petróleo, gás natural e produtos agrícolas.30 No setor
elétrico, a renda inframarginal emerge de diferenças entre os custos marginais
de geração e a receita de cada usina, de inida pelo preço de eletricidade ou tarifa
de remuneração. Diferentes fontes e tecnologias possuem custos variáveis distintos, compondo uma diversidade de recursos aptos e capazes de gerar energia na rede, de mesmo valor instantâneo para a demanda. A renda inframarginal – as vezes também denominada na literatura de renda de escassez (Stoft,
2002) – é a renda obtida por usinas com custos de operação inferiores ao custo
da usina marginal que de ine o preço de equilíbrio entre oferta e demanda no
mercado. A Figura 2.3 ilustra a curva de oferta, composta por diferentes fontes
com distintos custos, e dois cenários de demanda de eletricidade (D1 e D2),
identi icando a renda obtida pelas usinas inframarginais – usinas que ofertam

30

David Ricardo (1815) foi o primeiro a conceituar as rendas extraordinárias (ricardianas) decorrentes dos diferentes níveis de produtividade das terras, obtidas por terras mais férteis e
produtivas (Pinto Jr, 2016).

Concessões no Setor Elétrico Brasileiro – Evolução e Perspectivas

34

com custos inferiores à última usina marginal de maior custo – em função da
demanda e do preço de equilíbrio de cada cenário (P1 e P2).
Figura 2.3 Rendas inframarginais
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Fonte: FGV

A renda inframarginal não se traduz, necessariamente, em renda (lucro)
econômica diferencial, pois o ganho obtido deve recuperar os custos ixos de
capital do investimento (JOSKOW, 2006). Restrições no mercado de energia,
a exemplo de preço-teto, podem comprometer a perspectiva de renda necessária para remunerar todos os custos ixos – problema denominado pela literatura por missing-money (HOGAN, 2005; JOSKOW, 2008) –, comprometendo
investimentos necessários para dado nível de con iabilidade esperado. Em
geral, usinas com custos variáveis de operação reduzidos apresentam elevados custos de capital ixo a serem remunerados – a exemplo de hidrelétricas,
nucleares e renováveis como eólica e solar. A disputa pelas rendas inframarginais das usinas hidrelétricas advém da percepção que o ativo, de extensa vida
útil, tem o seu elevado custo de capital amortizado dentro do prazo inicial de
concessão, o que gera disputa por apropriação de rendas inframarginais – a
“renda hidráulica” – nos momentos de prorrogação ou renovação das outorgas31. A de inição da duração ótima da outorga, portanto, é fundamental para
evitar que disputas por alocação de rendas comprometam a sustentabilidade
e viabilidade dos projetos, bem como investimentos necessários para a sua
modernização ao longo do extenso tempo de vida útil.
31

No regime de tarifas pelo custo do serviço, a renda inframarginal é compartilhada com consumidores nas revisões tarifárias. Em regime de mercado, o concessionário pode se apropriar
da renda, gerando disputas para compartilhamento entre concessionário, consumidores e
contribuintes.
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Embora os processos de reestruturação das indústrias de rede envolvam
muitas vezes a alienação de ativos públicos, a privatização e a concessão se
diferenciam em aspectos centrais. Apesar de ambos instrumentos viabilizarem a participação e a gestão privada em setores de infraestrutura, a concessão: (i) não envolve a transferência ou venda da propriedade dos ativos
ísicos, apenas o direito para exploração e operação; (ii) os contratos de concessão são em geral de inidos por tempo determinado; e (iii) o Estado, pela
natureza do serviço público prestado e como proprietário de última instância
dos ativos reversíveis, permanece com estreito envolvimento com o objeto
concedido (KERF et al., 1998; GUASCH, 2004).
Assim, o verdadeiro ativo objeto de concessão é o direito ao luxo de
caixa percebido ao longo do contrato como contrapartida pela prestação de
serviços, razão pela qual os recebíveis são o único colateral passível de comprometimento (garantia) em empréstimos e inanciamentos. A realização dos
recebíveis, porém, é incerta frente à (i) alocação de riscos, como de capital
e demanda; (ii) oscilações não previsíveis de custos e preços; (iii) possibilidade de término antecipado do contrato, ainda que sob condições especí icas
e eventual expectativa de compensações ou ressarcimentos; e (iv) renegociação na vigência do contrato, com incerteza sobre o alcance e a aplicação de
reequilíbrio econômico- inanceiro.32
A arquitetura de comercialização dos serviços prestados também pode
constituir fonte potencial de riscos, principalmente na presença de modelo
de comprador único (single-buyer risk).33 Nesta circunstância, a viabilidade
do projeto depende da credibilidade do comprador de última instância e do
arranjo contratual para garantir os pagamentos, já que as dívidas são garantidas pelo luxo de caixa futuro.
A concessão contém riscos intrínsecos relacionados à segurança jurídica (enforcement), estabilidade institucional, governança regulatória e a
própria reputação do Estado e do concessionário. As restrições inerentes às
concessões elevam os riscos, aumentam o custo de capital e afetam as possibilidades e os termos de inanciamento. Para reduzir os riscos e aumentar
a atratividade das concessões, as incertezas devem ser mitigadas através da
construção de ambiente estável, seguro e previsível, e os riscos devem ser

32

Para análise crítica sobre o alcance e a aplicação do equilíbrio econômico- inanceiro, conferir
Loureiro (2020b).

33

Essa não foi a opção do desenho de mercado no setor de energia elétrica instituído no Brasil
por meio da Lei nº 10.848, aprovada em 2004.
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alocados adequadamente entre agentes capazes de efetivamente gerenciá-los
(GUASCH, 2004) (Quadro 1).
Quadro 1 Alocação de riscos
A análise de alocação de riscos em projetos de infraestrutura é essencial para o êxito e aprimoramento das concessões.
A alocação adequada de riscos entre os agentes é a última etapa no arcabouço clássico de gerenciamento de risco, precedida
pelas etapas de identificação, avaliação e mensuração dos riscos identificados (FGV CERI, 2018).
A fase de identificação envolve indicar os riscos envolvidos em cada etapa do ciclo de vida de um projeto e classificá-los de
acordo com sua natureza (riscos técnicos, ambientais e sociais, políticos e regulatórios, econômico-financeiros, de negócio etc.).
A avaliação permite a caracterização entre riscos gerenciáveis e não gerenciáveis, o grau de impacto (severidade)
potencial dos riscos e suas respectivas probabilidades. Os riscos não gerenciáveis (ou não suportáveis) são objeto de discussão
entre stakeholders, dentro do processo de alocação e compartilhamento de riscos refletidos em contratos (Project Agreements).
A alocação dos riscos deve, idealmente, considerar as partes mais capacitadas para suportá-los. A definição de que parte
suporta melhor um determinado risco depende das características do empreendimento, dos agentes envolvidos (capacidade
financeira, técnica e nível de aversão ao risco) e do próprio ambiente econômico.
A construção de matrizes de risco, a exemplo da adotada pelo Global Infrastructure Hub (GIH), auxilia a compreensão
da alocação vigente e a comparação entre projetos, setores e países Iniciativa do G20, instituída em 2014, o GIH tem por
objetivo aprimorar a capacitação do setor público para fortalecer a atuação do setor privado na provisão de infraestrutura,
com destaque para a padronização, formação de pipeline de projetos estruturados e atrativos (GIH, 2018).34 Dentre as
iniciativas, o GIH mapeia a alocação de risco para um conjunto de projetos de infraestrutura relevantes em economias
desenvolvidas e emergentes e, a partir de melhores práticas, propõe divisão mais adequada dos riscos entre os entes públicos
e privados. A definição do instrumento de mitigação mais adequado está diretamente associada aos atributos e, ainda, ao
ciclo de vida do projeto. Adicionalmente, a mitigação de riscos depende da disponibilidade e da harmonia entre os mercados
físicos, comerciais (redes e commodities) e os mercados financeiros.
Gerir riscos é imprescindível para o sucesso de qualquer projeto. Os processos de identificação, avaliação e atribuição de
riscos e os mecanismos de mitigação são passíveis de aprimoramentos significativos para induzir melhor compartilhamento
de risco entre as partes públicas e privadas. O Poder Concedente, os reguladores e os concessionários devem explorar o uso de
instrumentos de gestão de riscos, incluindo métodos de avaliação mais avançados e a elaboração de matrizes de risco robustas.

Por se tratar de prestação de serviço público ou de exploração de bem
público, as obrigações e os direitos relacionados ao objeto da concessão estão
circunscritos ao marco legal e à esfera regulatória, sujeitos a constante evolução, ajustes e adequações, preservando-se, sempre, contudo, a segurança
jurídica e a estabilidade regulatória.
Dessa forma, as concessões estão circunscritas: (i) ao desenho contratual
e à estrutura a que são vinculadas; e (ii) à esfera regulatória a que está sujeita
(Figura 2.4). A esfera de desenho das concessões determina o objeto, escopo
e alcance dos serviços a serem prestados. O desenho de ine todo o conteúdo
dos contratos, as principais “regras do jogo” que balizarão o comprometi-
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As inciativas do GIH estão reunidas no site: www.gihub.org.
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mento dos concessionários e as suas salvaguardas, bem como os contornos
do processo licitatório e as possibilidades previstas de revisão, rescisão ou
eventual renovação futura.
A esfera regulatória-administrativa tem por função não apenas regular o
objeto concedido, sob o arcabouço normativo vigente, como preencher lacunas
contratuais e regulatórias em ambiente de permanente evolução, dada a incompletude incontornável dos contratos. A incapacidade de conter con litos naturais
ao longo do contrato sob a esfera regulatória torna o ambiente mais vulnerável e
incerto, elevando os riscos para todos os agentes face às possibilidades inde inidas abertas pela judicialização de aspectos eminentemente técnicos e especí icos.
Figura 2.4 Design de concessões e esfera regulatória
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Fonte: FGV, com base em Guasch (2004)

O êxito das concessões depende de ambas as esferas e da capacidade de
preencher lacunas e de inir competências, de modo que o conteúdo necessário seja inserido no desenho inicial ou adequadamente preenchido ao longo
do tempo. Existem fatores comuns a ambas as esferas, que podem fazer parte
do processo de atribuição e obtenção da outorga ou, alternativamente, estar
sujeito à esfera regulatória. Por um lado, o maior detalhamento de parâmetros
no design e na atribuição das outorgas tende a mitigar ambiguidade posterior,
o que pode se revelar imprescindível em ambiente de incerteza elevada. Por
outro lado, a melhor de inição no âmbito regulatório propicia mais lexibilidade, o que pode ser extremamente vantajoso em contexto de permanente

38

Concessões no Setor Elétrico Brasileiro – Evolução e Perspectivas

evolução. De todo modo, a previsibilidade é essencial para prover estabilidade à concessão, como observa Brown (2012):
Highly relevant to any discussion of concessions, of course, is the motivation of concessionaires and potential concessionaires. No prudent company, publicly or privately owned, will want to put capital at risk, unless
they have a fairly clear idea of the rules under which they will be operating, including such critical issues as how they will be compensated for
their services, how their performance will be evaluated, what risks they
are having to assume, the opportunity to recover their investment, the
scope of activities they are required to carry out, and what powers they
will have to meet their obligations. These matters may be addressed speciϔically in the concession, which many investors prefer, because they take
on the characteristics of a contract, or they may articulated in applicable
law or regulation outside the speciϔics of the concession. What is most
important, however, is that concessionaires prefer to avoid “unpleasant
surprises” in the form of demands for additional services, additional constraints on pricing not envisioned at the time the concession was granted.
Thus, they look at concessions as a source of stability and comfort. To the
extent that signiϔicant uncertainty of an advantageous outcome arises,
there is a very real probability that the concessionaire will pull back from
its ϔinancial and other commitments, so as to avoid signiϔicant losses.
For the reasons noted, successful concession regimes have effectively balanced the public interest with that of the concessionaires’ interests. While
they may not have removed all risks from the shoulders of the concessionaires, well articulated concessions will make those risks transparent and bidders for concessions can decide how they might wish to proceed. They will
also carefully align public policy interests with the economic and ϔinancial
incentives provided to concessionaires.

Os contratos estruturam incentivos com impacto nas decisões de investimento em expansão, manutenção e operação. Com variações, a duração dos contratos de concessão tende a re letir o número de anos requerido para recuperação
dos investimentos, embora o prazo su iciente para amortização (ou depreciação)
completa dos investimentos iniciais possa não ser possível ou necessário. Via de
regra, a provisão de serviços públicos de infraestrutura requer investimentos
contínuos ao longo do contrato, incluindo aqueles de di ícil previsão, tornando
a amortização de todos os investimentos ao longo da concessão impraticável ou
mesmo indesejável. Deste modo, os ativos não amortizados (ou depreciados) e as
regras de avaliação e mensuração do montante correspondente tornam-se essenciais para determinação do valor da concessão.
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Neste sentido, outorgas com prazo excessivamente curto ou com possibilidade de resgate (reversão) da concessão ao longo do contrato pelo Poder
Concedente podem ampli icar os desa ios relacionados à indenização de ativos
reversíveis. A imposição de licitação reiterada como instrumento contestatório também pode negligenciar vantagens da permanência dos concessionários
incumbentes, decorrentes de informações obtidas e reveladas ao longo do contrato. Em contexto de outorgas com períodos curtos, a licitação reiterada também
pode onerar excessivamente a atividade licitada, tendo em vista os custos relacionados à indenização de ativos reversíveis e as potenciais controvérsias para sua
determinação. Embora a contestação tenha por objetivo induzir maior e iciência
na prestação do serviço e garantir igualdade de acesso à exploração de recursos
escassos, deve-se levar em conta o trade-off existente entre potenciais bene ícios
e custos e riscos associados à sua implementação. Como pontua Brown (2012):
(…) the authors of concessions, and those who enforce concessions, must
understand that there is an ongoing “learning experience” between concessionaires and the enforcers (usually the regulators) as to deϔinitions,
as to changes that may need to be made, and as to methodologies that
are applied. That process becomes more comfortable over time, as the
regulators and concessionaires come to know what to expect from each
other. While the healthy tension between regulators and concessionaires
will, and probably should, never go away, there is almost always a period
at the outset of concession periods, where each side is testing the other,
and where the inevitable vagaries in concessions need to be ϔlushed out.
(…) These types of controversies have sometimes been referred to as the
“dance of the virgins,” because they are typical of regulators and new
concessionaires “getting to know each other.” Thus, while it may seem
counter intuitive, it is often easier to accommodate change with concessionaires who know the system than with new ones who recommence
the “dance of the virgins.” Thus, successful concession regimes have to
balance continuity and change both in terms of the substantive provisions of concessions and in terms of the continuity and change in the cast
of characters.

2.3 Regulação por Incentivo e Performance
A regulação tarifária tem por objetivo mitigar a perda de bem-estar que ocorreria na preci icação não regulada – que poderia resultar em preços excessivamente elevados - em contexto de monopólio, atuando para coibir exercício
de poder de mercado e garantir concomitantemente qualidade do serviço e
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condições para sua expansão e, eventualmente, universalização. Os segmentos de transmissão e distribuição constituem monopólios naturais, pois a
escala mínima de e iciência é alcançada apenas com a provisão por uma única
empresa, dada a presença de subaditividade de custos (economias de escala
e escopo) dos serviços. O reconhecimento de monopólio natural no segmento
afasta a indesejável duplicação de ativos de infraestrutura que ocorreria em
contexto de competição e demanda regulação constante – de entrada, tarifária e qualidade.
Historicamente, concessionárias prestadoras de serviços públicos em
indústrias de rede foram reguladas pelo custo de serviço (cost-plus regulation). As tarifas eram estipuladas de modo a garantir retorno pré-estabelecido do capital investido, atualizando-as periodicamente para manter constante a taxa de retorno.
Neste regime, o intervalo regulatório entre as revisões (regulatory lag) é
em geral reduzido (anual), repassando às tarifas as variações veri icadas nos
custos, demanda ou impostos. Apesar de preservar o equilíbrio econômico- inanceiro da concessionária, o regime de custo do serviço concede poucos
incentivos a maior produtividade e e iciência, uma vez que a concessionária
regulada não se apropria de parte desses ganhos e pode repassar aos consumidores estruturas de custo pouco e icientes.
No processo de reestruturação das indústrias de rede, cresce na literatura econômica a percepção dos limites da regulação pelo custo do serviço,
principalmente a incapacidade de produzir incentivos para provisão e iciente.
Nesse percurso, a regulação evoluiu na direção de conferir maior incentivo à
redução de custos e, concomitantemente, perseguir maior qualidade na provisão dos serviços.35
Dentre os modelos de regulação incentivada, destacam-se a regulação
por preço-teto (price cap) e por comparação (benchmarking). Um dos principais instrumentos de incentivo é a extensão do intervalo ou ciclo regulatório,
estipulado geralmente em período de três a cinco anos. A maior amplitude
entre as revisões permite que as concessionárias se apropriem de parcela dos
ganhos com a redução de custos até o próximo reposicionamento tarifário,
determinado contratualmente, incentivando a busca por maior e iciência.
A introdução do regime de preço-teto (price cap) a partir da década de
1980 é uma resposta direta da regulação para a ausência de incentivos nas
35

Para referências, conferir Armstrong et al. (1994), Viscusi et al. (2005), Decker (2015) e Tirole (2020).
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indústrias de rede. Na regulação pelo preço-teto, o regulador determina a
tarifa a ser praticada pela concessionária a cada revisão tarifária. No decurso
dos intervalos revisionais, a tarifa é reajustada periodicamente de acordo
com fórmula e índices pré-estabelecidos, de modo a: (i) recompor o valor
de receitas e despesas, com aplicação de índice in lacionário; (ii) antecipar e
compartilhar ganhos esperados de produtividade com os consumidores, com
aplicação de Fator X; e (iii) repassar custos não gerenciáveis pela concessionária regulada.
A regulação pelo price cap condiciona a remuneração esperada ao desempenho da concessionária regulada. Desta forma, dada a tarifa permitida e
a meta de produtividade estipulada para o intervalo regulatório, qualquer
redução real de custos adicional é apropriada pela concessionária. A cada
revisão o regulador atualiza o valor da base regulatória de ativos, determina
a taxa de remuneração do capital e parâmetros de e iciência e compartilhamento de ganhos. Assim, as empresas têm incentivos a perseguir ganhos de
e iciência, dos quais se apropriam nos intervalos de ciclos de revisão.
Na regulação por incentivos, a taxa de remuneração é atualizada a cada
revisão tarifária para re letir as mudanças conjunturais percebidas no período da concessão, de modo a equilibrar incentivos e ganhos entre concessionária e consumidores, preservar a viabilidade inanceira da concessão e
assegurar o interesse de investimentos futuros. A taxa pode ser determinada
através do método de custo ponderado do capital (Weighted Average Capital
Cost – WACC), considerando a participação relativa de capitais de terceiros e
próprio, estimado pelo modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model).
A regulação não apenas limita o nível de preços, como interfere na estrutura de preços relativos entre os bens e serviços. Sob monopólio natural, a
condição de e iciência que iguala o preço ao custo marginal, suprindo a quantidade competitiva, impõe perda econômica à empresa regulada, pois os signi icativos custos ixos tornam o custo médio superior ao custo marginal.
Historicamente, a prática de subsídios cruzados para inanciar a operação ou
viabilizar a universalização de acesso foi motivada mais por considerações
políticas do que por lógica econômica, gerando distorções alocativas e perdas
de bem-estar.36 Além de incentivar a e iciência operacional, a regulação pelo
36

Há subsídios cruzados quando o preço elevado para algum segmento ou serviço inancia preços mais reduzidos para outros, a despeito dos custos para provisão. Ao manter preços regulados reduzidos para bens ou serviços com demanda pouco sensível ao preço (inelástica),
aceita-se implicitamente preços mais elevados para produtos com demanda mais sensível
(elástica). Por exemplo, ao limitar o custo de acesso e disponibilidade das redes, permite-se
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preço-teto deve conferir liberdade aos regulados para determinar a estrutura
tarifária de modo mais e iciente, utilizando informações sobre custos e sensibilidade da demanda para reduzir perdas de bem-estar.
Já a regulação incentivada por comparação (benchmarking) tem por
objetivo reduzir a assimetria de informação entre o regulador e as concessionárias reguladas. No contexto em que há diversas empresas atendendo
distintos mercados, o regulador pode observar a performance das empresas
reguladas para estabelecer metas de e iciência especí icas para cada concessão. Alternativamente, o regulador pode estabelecer uma empresa hipotética
ótima (empresa de referência) que sirva de base de comparação e, portanto,
meta de performance para as empresas reguladas, o que demanda elevado
conhecimento sobre operação e estrutura ótimas.
A grande di iculdade está justamente na comparação adequada entre
empresas que possam apresentar, por diversos fatores, heterogeneidades
não negligenciáveis. Como observa Joskow (2014), a regulação por incentivos busca aproveitar toda a informação disponível, olhando para frente mais
do que olhando para trás, de forma a desenhar mecanismos regulatórios
que mitiguem a assimetria informacional sempre presente entre regulador
e regulados.

2.4 Concessões em Tempos de Transformações
O cenário de liberalização que marcou a década de 1990 foi seguido por políticas públicas voltadas à agenda ambiental de redução de emissões de gases
de efeito estufa, incentivando a penetração de novas fontes renováveis, como
eólica e solar. A introdução de geração incentivada com baixo custo variável
desa ia a remuneração nos mercados elétricos, frente à abertura e ao desenho
incompletos de mercados em construção.
A transformação em curso no setor elétrico é profundamente in luenciada pela transição energética, que tem como pilares a descentralização, a
digitalização e a descarbonização (os chamados 3 Ds). A descentralização
representa mudança radical na arquitetura do setor. Estruturado historicao encarecimento da utilização dos serviços vinculados, reduzindo a demanda potencial. Esta
prática contraria um antigo preceito econômico de tarifação (regra de Ramsey-Boiteux), o
qual estabelece que a margem sobre o custo marginal deve ser inversamente proporcional
à elasticidade da demanda. Ou seja, deve-se estabelecer preços mais elevados para demanda
menos sensível, de modo a cobrir custos ixos com menor perda de bem-estar.
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mente com base em luxos unidirecionais da produção para o consumo, o
setor agora converge para uma con iguração em que consumidores passam
a ofertantes de recursos – como geração distribuída por fontes renováveis
(principalmente solar), com custos declinantes vis-à-vis a tarifas de energia
da rede em ascensão; resposta da demanda; armazenamento, inclusive através de veículos elétricos; e e iciência energética (Figura 2.5). A digitalização
crescente, por sua vez, viabiliza a descentralização dos sistemas, avançando
sob mercados até então cativos, comprometendo a remuneração de ativos e
investimentos das concessões (utilities).
Figura 2.5 Nova configuração da indústria de eletricidade em
transformação
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Fonte: FGV, adaptado de IRENA (2019)

A elevação dos custos da geração centralizada e a atratividade crescente
dos novos recursos podem incentivar a saída da rede, elevando os custos dos
remanescentes – processo reconhecido como “espiral da morte” para as utilities, quando o custo do consumo aumenta diretamente com a taxa de abandono,
reforçando a saída. A “saída” do consumidor não requer autonomia completa
(com baterias), mas acarretando redução do consumo na rede. Em contexto de
tarifas volumétricas, a necessidade de recuperar os custos ixos de prestação
dos serviços de rede (como a disponibilidade dos serviços) leva a aumentos
das tarifas, penalizando relativamente mais aqueles usuários que permanecem
apenas consumindo energia elétrica fornecida pela distribuidora.
O horizonte de expansão dos sistemas elétricos aponta para mudanças
radicais nos modelos de negócios, tornando incerta a estrutura da cadeia de
suprimentos de eletricidade no futuro próximo. Se por um lado, a remuneração
das redes de transmissão e distribuição permaneceu regulada sob a ótica de
monopólios naturais, a remuneração de ativos de geração responde, em muitos
países, a pressões competitivas, se equilibrando entre mecanismos de remu-
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neração de energia e de capacidade. No caso das redes, o aumento da penetração dos recursos distribuídos de energia ameaça as condições de remuneração
dos serviços, exigindo novos mecanismos regulatórios que não dependam do
aumento do consumo. Já a remuneração de ativos de geração responde, em
muitos países, a pressões competitivas e de políticas climáticas. A maior participação relativa de tecnologias renováveis, com baixo custo marginal, ameaça
a remuneração de tecnologias de produção com combustíveis fósseis. Em muitos países, a sobrevivência dessas fontes no sistema tem levado ao desenho e
implementação de mercados complementares de capacidade.37
A arquitetura de novas redes inteligentes demanda aprimoramentos
regulatórios na direção de tarifas inteligentes, que propiciem sinalização adequada para novos e potenciais recursos e que sejam capazes de remunerar
os serviços efetivamente prestados, promovendo ganhos de e iciência alocativa38. A multiplicidade de recursos e agentes, com protagonismo crescente
de consumidores-produtores (prosumers), requer mecanismos mais transparentes e descentralizados, capazes de internalizar distintos custos e valores
em preços efetivos. O ambiente competitivo, portanto, demanda primordialmente o desenvolvimento de mecanismos de mercado, sem prescindir de
aprimoramentos e monitoramento constantes.
As transformações em curso impactam a estrutura consolidada do setor,
afetando todos os elos da cadeia. O horizonte incerto compromete o equilíbrio e a sustentabilidade das concessões vigentes e, principalmente, afeta as
suas bases futuras. Ao mesmo tempo em que as utilities do futuro terão que
se reinventar, rede inindo as suas fronteiras de atuação e os contornos dos
contratos de concessão, a regulação terá que se adaptar ao novo contexto. Um
exemplo de transformação possível é a conversão da distribuidora tradicional
em uma plataforma digital, na qual se desenvolvem negociações entre os diferentes consumidores, agora ofertantes, para recursos distribuídos. Mudanças
dessa natureza podem viabilizar a criação de valor, mas representam alterações dos limites da irma. O desa io está em permitir adaptações em cenário
de mudanças radicais, na busca por qualidade, e iciência e sustentabilidade.

37

Para referências, veja-se Bushnell et al. (2017).
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Para discussão mais aprofundada, conferir Pérez-Arriaga et al. (2016), IEA (2016c) e Littlle
at al. (2017).

3

A Matriz Energética e as Normas
sobre Concessões no Brasil
3.1 Conformação do Setor Elétrico Brasileiro

O Brasil apresenta elevada participação de fontes renováveis nas matrizes
energética e elétrica. Em 2020, a oferta interna de energia no país alcançou
287 milhões de toneladas equivalente de petróleo (Tabela 3.1). A participação das renováveis na matriz energética brasileira (48%) é signi icativamente superior à média mundial (14%) e dos países da OCDE (11%) (EPE,
2021). Embora a principal fonte de energia provenha de petróleos e derivados (33%), o país apresenta elevada participação de biomassa da cana (19%)
e energia hidráulica (12%). A indústria responde por 32% do consumo de
energia, seguida pelos setores de transporte (31%), energético (11%) e pelas
residências (10%).
Tabela 3.1 Composição da matriz energética brasileira em 2020
Matriz Energética

Mtep

%

Renováveis

139,1

48%

Biomassa da Cana

54,9

19%

Energia Hidráulica

36,2

13%

Lenha e Carvão Vegetal

25,7

9%

Lixívia e Outras Renováveis

22,2

8%

Não Renováveis

148,5

52%

Petróleo e derivados

95,2

33%

Gás Natural

33,8

12%

Carvão mineral

14

5%

Urânio

3,7

1%

Outras não renováveis

1,7

1%

287,6

100%

Total
Fonte: FGV com dados da EPE (2021)
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O protagonismo da fonte renovável na matriz energética advém, em grande
medida, do elevado grau de participação de fontes renováveis na matriz elétrica
(85%) frente à média mundial (23%) e dos países da OCDE (27%), além da
participação de biocombustíveis (EPE, 2021). A hidroeletricidade é a principal fonte da matriz elétrica brasileira, alcançando 65% da capacidade instalada
total (178 GW), seguida pelas termelétricas (24%), eólica (11%) e solar (2%).
Os combustíveis para geração termelétrica se dividem entre gás natural (40%),
biomassa (35%), combustíveis líquidos (12%), carvão (8%) e nuclear (5%).
O sistema elétrico brasileiro é caracterizado por (i) parque gerador predominantemente renovável (85%) com fontes variáveis de energia; (ii) predominância histórica de grandes centrais hidrelétricas, instaladas em cascata
em extensos rios, com signi icativos reservatórios de armazenagem, capazes
de regularizar a variabilidade da hidrologia tropical; (ii) elevada complementariedade entre fontes renováveis (hídrica, eólica, biomassa e solar); (iii)
amplo sistema de transmissão – o Sistema Interligado Nacional (SIN) – capaz
de interconectar as diferentes regiões do território continental do país, permitindo explorar padrões de complementaridade e sazonalidade dos diferentes recursos; (iv) universalização de acesso de consumidores aos serviços de
eletricidade; e (v) consumo per capita anual de eletricidade reduzido (2.541
kWh/habitante), compatível com país de renda média, o que aponta para
crescimento potencial da demanda no médio e longo prazo.
O SIN é responsável por atender quase a totalidade do consumo de eletricidade do Brasil (Figura 3.1), interligando quatro subsistemas elétricos: Sul,
Sudeste/Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Há restrições de interconexão de
energia entre as regiões, embora a expansão das linhas de transmissão tende
a aumentar o limite de intercâmbio. Os sistemas isolados não interligados à
malha integrada, concentrados na região Norte, respondem por apenas 0,6%
do consumo anual (EPE/MME, 2021).
As linhas de transmissão superam 140 mil quilômetros de extensão, das
quais 38% na tensão de 230 kV e 32% em 500 kV (Figura 3.2), com expressivo crescimento ao longo do tempo. A receita anual permitida que remunera
os ativos de transmissão alcança R$ 31,8 bilhões no ciclo anual 2021-2022.39
Apesar do grande número de concessões, os ativos e a receita do setor estão
signi icativamente concentrados em poucas empresas – apenas sete concessionárias, com receita anual superior a R$ 1 bilhão cada, respondem por 52%
da receita total do setor (ANEEL, 2021b).
39

Cerca de 85% da RAP total dos ativos em operação é reajustada por IPCA e 15% por IGP-M
(ANEEL, 2021b).
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O Operador Nacional do Sistema (ONS) é responsável pela operação,
coordenação e otimização dos recursos de geração e transmissão de energia
elétrica no SIN. Compete ao ONS garantir o acesso à rede por parte de todos
os agentes do setor elétrico, contribuir para que a expansão do SIN se faça ao
menor custo, promover a otimização da operação do sistema eletroenergético, integrar novas instalações geradoras e coordenar o balanço instantâneo
entre oferta e demanda de eletricidade.
Tabela 3.2 Composição da matriz elétrica brasileira em 2021
Fonte de Geração

Número
de
Usinas

Capacidade
Instalada
MW

%

Garantia Física
MWmédios

%

Geração Média
(2020)
MWmédios

%

Eólica

731

19.553

11%

8.632

10%

6.253

10%

Hidráulica UHE

197

109.815

62%

55.505

64%

43.060

68%

Hidráulica CGH

313

485

0%

220

0%

146

0%

Hidráulica PCH

405

5.324

3%

3.041

3%

2.280

4%

Térmica - Outros

5

535

0%

420

0%

627

1%

302

13.628

8%

2.926

3%

3.124

5%

Térmica a Biomassa
Térmica a Carvão Mineral

10

3.017

2%

2.531

3%

1.087

2%

Térmica a Gás

46

15.549

9%

8.878

10%

4.481

7%

Térmica a Óleo

27

3.578

2%

2.118

2%

179

0%

Térmica bi-Combustível

5

449

0%

88

0%

196

0%

Térmica Nuclear

2

2.007

1%

1.715

2%

1.465

2%

Solar Fotovoltaica

149

4.078

2%

1.069

1%

642

1%

TOTAL

2.192

178.020

100%

87.143

100%

63.540

100%

Nota: Usinas em operação, exclui autoprodução e geração distribuída.
Fonte: FGV a partir de dados da CCEE

O segmento de distribuição, por seu turno, é responsável pela capilaridade do suprimento de eletricidade às unidades consumidoras. Na maior
parte das unidades federativas, apenas uma distribuidora atende a todo o
território, sendo as principais exceções o estado de São Paulo e os estados
da região Sul. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é responsável
pela regulação e iscalização do segmento em todo o território, incluindo a
regulação tarifária e de qualidade do suprimento e a preservação do equilíbrio econômico- inanceiro das concessões.
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Ainda sobre o serviço público de distribuição de energia elétrica, este é
prestado por 53 concessionárias, responsáveis por atender 93% dos municípios brasileiros e 99% das unidades consumidoras, e por 52 pequenas permissionárias que atendem apenas 7% dos municípios e 1% das unidades
consumidoras.40 Cerca de 77% do mercado é atendido por concessionárias
controladas por capital privado. Os seis principais grupos privados atuantes
no país – ENEL, CPFL, Neoenergia, Energisa, EDP e Equatorial – detêm 32 concessões, atendem 68% do mercado e 74% dos consumidores, concentrando
69% da receita bruta do setor, que alcançou cerca R$ 270 bilhões em 2020
(Tabela 3.3). Este montante reúne luxos inanceiros que englobam todos os
segmentos da cadeia – geração, transmissão, distribuição – e encargos destinados a subsídios cruzados e outras receitas intrasetoriais, além de tributos.
Figura 3.1 Mapa do Sistema Interligado Nacional (SIN)
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Fonte: ONS

40

A Tabela 1.4 apresenta a lista completa de concessionárias de distribuição e dados do mercado atendido.
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Figura 3.2 Evolução da extensão das linhas de transmissão do SIN, por
nível de tensão
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Fonte: FGV a partir de dados do ONS

Tabela 3.3 Composição das concessões de distribuição no
Brasil (dados referentes a 2021)
Número de
Concessões

Unidades
Consumidoras

Mercado

Receita Bruta

#

%

# Mil

%

GWh

%

R$ MM

%

Privado

46

85%

69.292

80%

332.102

77%

212.296

79%

Estatal Estadual

3

8%

16.703

20%

96.978

23%

56.050

21%

Estatal Municipal

4

8%

207

0%

1.161

0%

734

0%

Enel

4

8%

17.121

20%

77.389

18%

48.566

18%

CPFL Energia

4

8%

9.871

11%

64.195

15%

36.674

14%

Neoenergia

5

9%

15.321

18%

63.106

15%

39.323

15%

Estadual

3

6%

9.746

11%

60.477

14%

37.048

14%

Cemig

1

2%

8.726

10%

44.224

10%

24.775

9%

Energisa

11

21%

8.054

9%

36.847

9%

26.153

10%

EDP

2

4%

3.604

4%

24.190

6%

12.273

5%

Equatorial

6

11%

9.795

11%

31.811

7%

24.296

9%

Oliveira Energia

2

4%

1.224

1%

7.185

2%

6.026

2%

Não Aplicável

15

28%

2.859

3%

20.817

6%

13.947

5%

TOTAL

53

100%

86.302

100%

430.242

100%

269.080

100%

Controle do Capital

Grupos Controladores

Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL
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Face à expressiva participação de fontes renováveis variáveis na matriz
elétrica brasileira, a contribuição da energia média esperada das fontes
– denominada de garantia ísica41 – é inferior à potência instalada total da
matriz. A garantia ísica atribuída à capacidade instalada do parque gerador,
por meio de ato regulatório, totaliza 87 GWmédios em 2021 (Tabela 3.2). A
demanda média do SIN oscila entre 65 e 70 GWmédios nos últimos anos, ao
passo que a demanda máxima instantânea anual atingiu seu recorde histórico em janeiro de 2019, alcançando 92 GW (Figura 3.3). A discrepância da
demanda máxima entre o verão e o inverno está cava vez mais acentuada, o
que sinaliza a necessidade futura de potência especí ica para ponta e resposta
da demanda efetiva às condições de suprimento
Figura 3.3 Evolução da geração média anual do SIN, das
demandas média e máxima do SIN e do nível dos reservatórios do
Sudeste/Centro-Oeste
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Fonte: FGV a partir de dados do ONS

Até 2012, a geração hidráulica era responsável por ao menos 90% da produção média anual do país. A partir de então, as fontes termelétrica e eólica torna-

41

Anteriormente denominada de energia assegurada (KELMAN et al., 2004), a garantia ísica
representa a contribuição energética média (anualizada) esperada da potência instalada,
considerando a variabilidade esperada da fonte e a probabilidade de geração da usina, para
um dado critério de risco de dé icit. O cálculo leva em conta o custo variável de operação
da usina, o seu nível de in lexibilidade operativa, projeções futuras de oferta (expansão do
parque e das linhas de transmissão) e demanda, e simulação de cenários hidrológicos.
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ram-se cada vez mais importantes na complementação da geração hidrelétrica,
frente ao esvaziamento anual acentuado dos reservatórios. Entre 2001 e 2011,
as hidrelétricas responderam por 91%, em média anual, e as termelétricas por
9%; já entre 2012 e 2021, as hidrelétricas supriram 73%, as termelétricas 21%
e as eólicas 6%. As termelétricas alcançaram 27% da geração na crise de 201415, quando a eólica registrava apenas 3%; enquanto em 2021 as eólicas alcançam 11%, as térmicas 20% e as hidrelétricas 69%. No período seco de 2021, as
hidrelétricas registraram a menor geração média histórica semanal, atendendo
apenas 50% da carga, enquanto as térmicas alcançaram 32% e as eólicas 16%.
A geração hidráulica oscila em torno de 70% do total da energia produzida,
percentual que pode atingir 80% nos períodos de maior disponibilidade hídrica
e menos de 60% em períodos secos, com hidrologia desfavorável (Figura 3.4).
As fontes eólica e biomassa de bagaço de cana concentram maior produção no
período seco, quando alcançam conjuntamente mais de 20% da geração, com
destaque para a penetração crescente da eólica na matriz. Já as termelétricas
lexíveis oscilam em função das condições hidrológicas, podendo alcançar 30%
da geração em períodos críticos como o vivenciado em 2021.
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Figura 3.4 Geração média mensal por fonte no SIN (%)










%LRPDVVD
(yOLFD
1XFOHDU&DUYmR2XWURV









ÐOHR'LHVHO
*iV1DWXUDO
+tGULFD HL[RGLUHLWD

Fonte: FGV a partir de dados da CCEE

Estruturalmente, a matriz está mais diversi icada e com maior interligação, mas os reservatórios das hidrelétricas estão perdendo a capacidade relativa de regularização em face da carga anual (demanda). A capacidade relativa de armazenamento dos reservatórios hídricos em relação a carga anual
(demanda) está se reduzindo gradativamente no sistema brasileiro, frente
ao aumento da carga e às di iculdades para expansão da reserva hídrica. A
Figura 3.5 apresenta a capacidade de regularização dos reservatórios do SIN
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– 70% concentrado no Sudeste/Centro-Oeste – em relação à carga, em meses
de reserva. A tendência estrutural de menor reserva hídrica relativa (curva
azul) é acompanhada de maior utilização (deplecionamento) dos reservatórios (curva vermelha) e geração termelétrica no sistema, que se tornou mais
relevante após 2012. A reserva plena hoje é equivalente a quatro meses do
consumo anual, inferior aos mais de seis de 2001. A consequência é o recorrente e acentuado esvaziamento dos reservatórios, a maior sensibilidade à
hidrologia e a necessidade de fontes adicionais.
Em 2001, a hidrologia desfavorável e o deϔicit de expansão da oferta levaram ao racionamento de energia. A expansão da matriz após a reestruturação
de 2004, através da realização de leilões centralizados de energia, viabilizou
a contratação de disponibilidade térmica lexível. O acionamento do parque
térmico foi essencial para evitar um novo racionamento com o esvaziamento
dos reservatórios observado após 2012; porém, implicou elevados custos
para os consumidores.
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Figura 3.5 Perda da capacidade relativa de armazenamento dos
reservatórios do SIN
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Nota: A energia armazenada considera o nível dos reservatórios registrado no fim do período úmido
(abril). A carga de 2021 considera a segunda revisão quadrimestral da carga (69.940 MWmed).
Fonte: FGV a partir de dados do ONS.

A geração termelétrica foi estruturada, historicamente, com o objetivo de
complementar a geração hídrica, atuando como backup em situações hidrológicas adversas, razão pela qual sua disponibilidade foi contratada para ser lexível,
sujeita a utilização (despacho) por mérito de custo econômico. A maior geração termelétrica resultou em aumento do custo de geração na última década, o
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que contribuiu para o crescimento acentuado das tarifas do mercado regulado
das distribuidoras. A Figura 3.6 apresenta a evolução da in lação medida pelo
IPCA e da tarifa de eletricidade residencial considerada no índice desde 2012,
evidenciando que as tarifas residenciais cresceram acima da in lação no período. A taxa de in lação acumulada das tarifas está 60% acima do IPCA para o
período. A taxa de crescimento médio anual das tarifas alcançou 8,7% ao ano
no período, enquanto o IPCA atingiu 6% a.a. Diversos fatores adicionais também afetaram o aumento de custos do setor, com destaque para desequilíbrios
inanceiros decorrentes do dé icit de geração hidrelétrica, da alocação do custo
e do risco hidrológico entre os agentes e de desdobramentos de processos conturbados de renovação das concessões na última década.
Figura 3.6 Evolução da inflação e da tarifa de energia medidas pelo
IPCA (2012 = base 100)
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Fonte: FGV a partir de dados do IBGE

As mudanças em curso no setor elétrico brasileiro são in luenciadas
pelas transformações experimentadas pela indústria de eletricidade. No
entanto, a arquitetura vigente de comercialização e alocação de riscos revela-se incapaz de aproveitar as vantagens latentes, demandando aperfeiçoamentos regulatórios. Embora o país contemple realidades distintas, o ritmo
de penetração das novas tecnologias e aplicações, sobretudo a geração solar
distribuída, pode superar as expectativas dos agentes e de cenários de business as usual. A predominância hidrelétrica, a estocagem em reservatórios e
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a interconexão de regiões com diferentes disponibilidades de recursos proveem a lexibilidade necessária à transição energética, constituindo importante oportunidade para a trajetória brasileira. O desa io está em acomodar
a penetração de novas tecnologias e aplicações com carácter descentralizado
à gestão centralizada do sistema atual, revisitando a centralização vigente.

3.2 Concessões por Óticas de Regimes e Segmentos
Ao longo do desenvolvimento do setor elétrico brasileiro, inúmeras normas
foram seguidamente editadas e alteradas, formando um marco legal e regulatório de alta complexidade. Algumas reformas estruturais foram empreendidas nas últimas décadas, na tentativa de conferir ao setor um desenho claro
para os arranjos comerciais e de governança. Entretanto, alterações legais
com motivações conjunturais afetam a sua estrutura e comprometem a coerência do arcabouço legal-regulatório.
Do ponto de vista jurídico, é possível sistematizar a organização do setor
elétrico mediante diferentes óticas: (i) os contratos e as obrigações relacionados aos serviços de geração e aqueles concentrados no serviço de transporte
pela rede (transmissão e distribuição); (ii) os regimes de serviço público ou
utilidade pública; e (iii) os contratos e obrigações que, separadamente da
exploração dos ativos de geração e de rede, envolvem a comercialização de
energia elétrica.42
Por força do Marco Constitucional de 1988 e da legislação que a partir
dele se desenvolveu nas décadas posteriores, o setor elétrico pode ser visto
como um campo em que a atividade econômica é reservada à União. Nesse
âmbito, a exploração dos ativos de rede aproxima os segmentos de transmissão e distribuição de energia elétrica do conceito de serviço público tradicional. De acordo com este, diretamente ou por meio de contratos públicos, as
atividades passíveis de prestação exclusiva pelo poder público acabam desenvolvidas em monopólios naturais outorgados em licitações. Já em relação aos
ativos de geração no regime de utilidade pública e aos contratos de comercialização de energia, por mais que submetidos a licitações para exploração
delegada, cabe um regime concorrencial não monopolista.43
42

Quanto ao desdobramento básico do setor elétrico entre os contratos sobre a coisa (que consiste em energia elétrica) e o serviço de transporte dessa energia, ver Loureiro (2020).

43

Vide também Loureiro (2020) a respeito do conceito de atividade econômica reservada à
União, a qual não coincide completamente com a ideia de serviço público (como compreen-
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Originalmente, na prática, os segmentos da cadeia eram regionalmente
dispersos, embora concentrados em poucas empresas, as quais acumulavam a
responsabilidade pela geração, transmissão e distribuição da energia elétrica.
A reforma implementada nos anos 1990 teve por objetivo promover a desverticalização e a liberalização do setor, introduzindo a licitação para contratação de concessões nos segmentos não-competitivos (transmissão e distribuição), a concorrência nas atividades competitivos (geração e comercialização)
e as iguras dos produtores independentes de energia, comercializadores e
consumidores elegíveis à livre contratação de energia. Já a reforma de 2003,
consubstanciada na MP nº 144/2003 (convertida na Lei nº 10.848/2004),
reestruturou o setor a partir da instituição de dois ambientes distintos de
contratação: o ambiente regulado (ACR) das distribuidoras para suprimento
ao seu mercado cativo, através de leilões centralizados; e o ambiente livre
(ACL) para atendimento aos consumidores que podem escolher o seu fornecedor, por meio de contratos bilaterais livremente pactuados.
A partir da reestruturação setorial realizada nos anos 1990, foi criado o
regime jurídico de produção independente de energia elétrica, para fomentar
a concorrência na geração, somando-se aos regimes de serviço público e de
autoprodução praticados nesse segmento.
Dessa forma, atualmente, existem três tipos de agentes de geração de
energia elétrica, quais sejam: o prestador de serviço público (SP), o produtor
independente de energia (PIE) e o autoprodutor (AP). Comumente, para o
segmento de geração, estes são diferenciados de acordo com a fonte energética, a capacidade do empreendimento e a destinação da energia produzida.
Esses geradores atuam, por regra, sob concessão outorgada pela União (de
serviço público ou de uso de bem público).
Importante destacar que os ativos de rede (transmissão e distribuição)
constituem serviço público sujeito à regulação tarifária, ao passo que nem
todas as concessões de geração nesse regime estão submetidas à regulação
do preço da eletricidade. Neste segmento competitivo, o regime da outorga
de concessão (SP ou PIE) não de ine necessariamente o sistema de comercialização da energia, isto é, se o preço é regulado – tipicamente por contratos de
cotas de garantia ísica – ou se é livremente estabelecido nos leilões do ACR
ou nos contratos do ACL.

dida no campo do direito), nem com o conceito de atividade econômica livre a particulares.
Examinar Grau (2007) sobre a visão tradicional de serviço público no campo do direito.
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O concessionário de energia elétrica é o agente titular de concessão federal para, sob delegação, prestar esse serviço público. As concessões, precedidas ou não da execução de obra pública, são contratadas por meio de processo
licitatório e por prazo determinado, nos termos da Lei nº 9.074/1995, bem
como da Lei Geral das Concessões (Lei nº 8.987/1995) – que disciplina o conceito de serviço adequado, enuncia os direitos e as obrigações dos usuários,
do Poder Concedente e da concessionária; cuida do contrato de concessão, da
intervenção e da extinção da concessão, entre outros temas relevantes, como
a prorrogação dos contratos.
A seu turno, a igura do produtor independente está prevista na Lei nº
9.074/1995 (que dedica seção especí ica a este novo agente setorial) e regulamentada pelo Decreto nº 2.003/96. O art. 11 da Lei nº 9.074/1995 de ine
o produtor independente como “a pessoa jurídica ou empresas reunidas em
consórcio que recebam concessão ou autorização do Poder Concedente, para
produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua conta e risco”. O produtor independente de geração
hídrica explora um recurso natural de propriedade da União,44 em regime de
liberdade de preço, estando como regra sujeito ao pagamento de preço pela
outorga. Já no caso da geração termoelétrica, eólica e solar, a atividade pode
ser exercida mediante autorização governamental.
Por im, o regime jurídico de autoprodução, antigamente conhecido
como exploração para ins exclusivos, foi positivado na Lei nº 9.074/1995 (e
regulamentado pelo Decreto nº 2.003/1996), que dispensou de concessão
e autorização a implantação de usinas termoelétricas e aproveitamento de
potenciais hidráulicos inferiores a 5 MW,45 e garantiu a esses produtores o
livre acesso aos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica.
As mesmas normas dispõem sobre as outorgas de aproveitamento de potencial hidráulico para autoprodução. Há, nesse caso, o pagamento pelo uso do
bem público, bem como de compensação inanceira pela utilização de recursos hídricos. Ademais, registra-se que o autoprodutor poderá comercializar o
excedente de sua geração mediante autorização da ANEEL.
44

CF/1988:
“Art. 20. São bens da União:
[...]
VIII – os potenciais de energia hidráulica;”

45

Vale registrar que esses limites foram alterados ao longo do tempo. A última modi icação se
deu através da Lei 13.360/16, que deu nova redação ao art. 8º da Lei nº 9.074/95: “O aproveitamento de potenciais hidráulicos e a implantação de usinas termoelétricas de potência igual
ou inferior a 5.000 kW (cinco mil quilowatts) estão dispensados de concessão, permissão ou
autorização, devendo apenas ser comunicados ao Poder Concedente”.
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A forma de outorga – concessão, autorização ou permissão – resulta
tanto da quali icação do interessado como produtor independente ou autoprodutor, como da potência instalada de cada usina. Neste sentido, o art. 5º
e seguintes da Lei nº 9.074/1995 determinam que dependerá de concessão,
precedida de licitação, (i) o aproveitamento de potenciais hidráulicos de
potência superior a 50 MW destinados à execução de serviço público ou à
produção independente de energia; e (ii) a implantação de usinas termelétricas de potência superior a 50 MW destinada a serviço público. Por sua vez,
dependerá de autorização a implantação de usinas termelétricas, de potência
superior a 5 MW, para uso exclusivo do autoprodutor ou produção independente de energia. Da mesma forma, depende de autorização o aproveitamento
de potenciais hidráulicos, de potência superior a 5 MW e igual ou inferior a 50
MW, destinados a uso exclusivo do autoprodutor e a produção independente.
Já o aproveitamento de potenciais hidráulicos e a implantação de usinas termoelétricas de potência igual ou inferior a 5 MW, como mencionado, estão
dispensadas de concessão, permissão ou autorização, devendo apenas ser
comunicados ao Poder Concedente (registro).
Por im, vale mencionar as possíveis formas de titulação jurídica – concessão, autorização ou mera comunicação –, as quais variam em função da
fonte energética, da capacidade da respectiva usina e, inalmente, da destinação da energia produzida, conforme Tabela 3.4.
Tabela 3.4 Regimes de contratação de geração de energia elétrica
Fonte – Capacidade/Potência (P)
Regime

Hídrica

Térmica
(não nuclear)
P > 50 MW

Serviço Público

P > 5 MW
Produção Independente
(Uso de Bem Público)

Concessão

Lei nº 9.074/95, art. 5º, I

Autorização

Lei nº 9.074/95, art. 7º, I

Concessão

Lei nº 9.074/95, art. 5º, II

5<P≤
50 MW

Autorização

Lei nº 9.074/95, art. 7º, II

Simples Comunicação

Lei nº 9.074/95, art. 8º

P > 5 MW

Autorização

Lei nº 9.074/95, art. 7º, I

P > 50 MW

Concessão

Lei nº 9.074/95, art. 5º, III

5<P≤
50 MW

Autorização

Lei nº 9.074/95, art. 7º, II

Simples Comunicação

Lei nº 9.074/95, art. 8º

P < 5 MW
Fonte: FGV

Fundamento Legal

P > 50 MW

P < 5 MW

Autoprodutor
(Uso de Bem Público)

Outorga
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Tabela 3.5 Usinas de geração por fonte e outorga
(dados referentes a 2021)
Usinas
Central Geradora Hidrelétrica (CGH)

Número de
Ativos

Capacidade Instalada

Garantia Física

MW

%

MWmédios

%

833

0%

2.393

3%

730

Pequena Central Hidrelétrica (PCH)

425

5.539

3%

3.005

3%

Usina Hidrelétrica de Energia (UHE)

219

102.990

58%

56.385

65%

Central Geradora Eólica (EOL)

745

19.341

11%

8.307

10%

Usina Fotovoltaica (UFV)

4.299

3.747

2%

3.142

4%

Usina Termelétrica de Energia (UTE)

3.097

44.612

25%

11.644

13%

2

1.990

1%

1.715

2%

Total Geral

9.517

179.053

11%

86.591

100%

Autorização

1.947

70.578

39%

26.389

30%

Concessão

310

104.932

59%

57.698

67%

Registro

7.260

3.542

2%

2.504

3%

Usina Termonuclear (UTN)

Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL/SIGA

3.3 Sistematização Conceitual
No setor elétrico, as atividades de geração, transmissão e distribuição são
consideradas exclusivas da União Federal,46 e somente podem ser exercidas
por atores particulares mediante outorga de concessão, permissão ou autorização do Poder Concedente.
Por sua vez, cada modalidade de delegação está sujeita a regime jurídico
próprio. Não obstante a presença de elementos comuns entre as três, existem também aspectos especí icos que podem ser determinantes para de inir
o tratamento jurídico aplicável no caso de prorrogação. Daí a importância de
se apontar as principais características das outorgas de concessão, permissão
e autorização.
46

Nos termos da Carta Magna:
“Art. 21.Compete à União:
[...]
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
[…]
b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de
água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos;”
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As semelhanças entre os regimes de concessão e de permissão são basicamente as seguintes: (i) possuem a natureza jurídica de contrato administrativo; (ii) como regra, a outorga deve ser precedida de licitação pública;
(iii) a delegação restringe-se à prestação do serviço público, por conta e risco
do delegatário, sem que haja transferência de titularidade do serviço; e (iv)
o delegatário: (iv.a) ica obrigado a prestar serviço adequado aos usuários;
(iv.b) remunera-se mediante a cobrança de tarifa diretamente dos usuários,
que pode ser complementada por receitas acessórias e aportes de recursos
públicos; (iv.c) tem direito à manutenção do equilíbrio econômico- inanceiro
das condições contratuais; e (iv.d) responde objetivamente pelos danos que
seus agentes causarem a terceiros.
Já as diferenças especí icas entre a concessão e a permissão podem ser
assim resumidas: (i) a concessão exige licitação pública nas modalidades de
concorrência, diálogo competitivo47 ou leilão,48 enquanto a permissão admite
outras modalidades de seleção;49 (ii) a concessão pode envolver a obrigação
de o concessionário realizar investimentos que serão amortizados durante
a vigência do contrato, ao passo que a permissão normalmente não exige
investimentos do permissionário; (iii) a concessão pressupõe um vínculo
contratual estável, enquanto a permissão possui sempre caráter precário e
pode, como regra geral,50 ser extinta a qualquer momento pelo poder público,
sem direito a indenização pelo permissionário;51 (iv) ao inal da concessão, os
bens vinculados revertem ao Poder Concedente, não ocorrendo o mesmo desfecho no caso de permissão;52 e (v) a concessão deve ter prazo determinado e
a permissão pode vigorar por prazo indeterminado.
47

Cf. art. 2º, incisos II e III, da Lei nº 8.987/1995.

48

Cf. arts. 17 (§§ 1º e 6º), 27 (I) e 29 da Lei nº 9.074/1995; art. 8º da Lei nº 12.783/2013; art. 2º
da Lei nº 10.848/2004 c/c Decreto nº 5.163/2004 [arts. 11 (caput e § 1º), 12 (caput e § 1º),
art. 16 (§ 1º), art. 18, Seção III – Dos Leilões para Compra de Energia Elétrica (arts. 19 a 24,
24-A e 25).

49

O art. 2º, inciso IV, da Lei nº 8.987/1995 menciona apenas a necessidade de licitação para a
outorga de permissão, sem especi icar modalidade(s).

50

No caso dos contratos de permissão de serviço público de distribuição celebrados entre a
ANEEL e as Cooperativas de Eletri icação Rural regularizadas com base no art. 23 da Lei nº
9.074/1995, as cláusulas contratuais (vide, por exemplo, Cláusula Vigésima) são semelhantes
às dos Contratos de Concessão com as Concessionárias de Distribuição, inclusive no que se
refere à extinção da outorga e ao pagamento de eventual indenização ´por bens reversíveis
não amortizados.

51

Apesar do caráter precário, a experiência brasileira indica que a autorização não implica fragilidade para a outorga ou setor de infraestrutura, a exemplo do setor de gás natural.

52

Idem à nota de rodapé 49.
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A autorização possui características bem distintas, quando comparada
à concessão ou permissão, a saber: (i) pode ser unilateral ou discricionária;
(ii) pode recair tanto sobre o exercício de atividade titularizada pelo poder
público, quanto o da compreendida na livre iniciativa econômica dos agentes privados; (iii) não há limite ao número de autorizações, salvo em caso de
impossibilidade técnica ou econômica; (iv) não depende da realização de prévia licitação, mas poderá ser precedida de algum tipo de processo seletivo
quando o número de outorgas for limitado; (v) o exercício da atividade autorizada segue as regras de mercado, notadamente a liberdade de preços; (vi)
pode ter prazo indeterminado ou determinado, prorrogável por igual ou por
períodos sucessivos; (vii) como regra geral53, não há reversão de bens; (viii)
as condições da autorização podem ser alteradas a qualquer momento, sob
alegação de interesse público.
A concessão de uso é o contrato administrativo por meio do qual o Poder
Concedente atribui a particular o direito de uso sobre bem público. No setor
elétrico, o exemplo mais evidente é a concessão de uso de potencial hidráulico para ins de produção independente de energia elétrica (art. 13 da Lei nº
9.074/1995). A concessão de uso de bem público está voltada primordialmente à satisfação do interesse privado do concessionário, enquanto a concessão de serviço público precisa atender necessariamente ao interesse dos
usuários, por meio da prestação de serviço adequado, com os atributos de
regularidade, qualidade e acessibilidade universal.
Na concessão de uso de bem público, o concessionário suporta integralmente o risco da exploração econômica, icando sujeito normalmente ao
regime de liberdade de preços. Consequentemente, o nível de regulação sobre
a atividade exercida tende a ser bem menor. Nesses casos ainda, a outorga
costuma ter caráter oneroso, como contrapartida pela vantagem econômica
assegurada ao concessionário. Já na concessão de serviço público, o seu titular
age como autêntico delegatário, para cumprir uma missão que originalmente
deveria ser desempenha pelo próprio poder público. A liberdade de ação do
concessionário sofre considerável restrição, na medida em que deve atender
sobretudo ao interesse público inerente ao serviço prestado. Na mesma linha

53

Em inúmeras autorizações de implantação de centrais hidrelétricas (potência ≤ 50 MW), há
expressa previsão de reversão dos “bens e instalações vinculados à produção de energia elétrica [...] mediante indenização dos investimentos realizados, desde que previamente autorizados e ainda não amortizados, apurada por auditoria da ANEEL ou poderá ser exigido que
a autorizada restabeleça, por sua conta, o livre escoamento das águas”. Vide, por exemplo, a
Resolução ANEEL nº 604/2003 (art. 9º).
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de raciocínio, existe menos espaço para transferência de riscos ao concessionário, cabendo ao Poder Concedente garantir a manutenção do equilíbrio
econômico- inanceiro do contrato.
Assim como ocorre com a concessão de serviço público, a concessão de
uso de bem público também pressupõe a contratualização estabilizadora do
vínculo mantido com o concessionário. Na concessão de uso, porém, não faz
sentido o poder público querer alterar unilateralmente o contrato, porquanto
não existem as chamadas cláusulas regulamentares de prestação do serviço.
Por sua vez, a equação econômica do contrato permanece menos suscetível a
revisões posteriores, vez que o concessionário assume integralmente os riscos inerentes à exploração econômica do bem concedido.
Existem três justificativas básicas para a prorrogação de concessões de serviços públicos: (i) situação de emergência; (ii) necessidade de
reequilíbrio contratual; e (iii) presença de interesse público. É possível
ainda fazer a distinção conceitual entre as hipóteses de prorrogação e de
renovação. A rigor, a prorrogação significa apenas a alteração do prazo de
vigência do contrato, ficando mantidas todas as condições anteriormente
pactuadas. Já a renovação pode envolver mudanças de natureza substantiva, além da dilação temporal, embora devendo ser preservada a essência
do objeto contratual. É comum, porém, as duas expressões serem utilizadas como equivalentes em textos normativos, estudos técnicos e artigos
acadêmicos.
A prorrogação por emergência visa garantir a continuidade da prestação do serviço público concedido. Ela é realizada quando, próximo ao inal do
contrato de concessão, o Poder Concedente veri ica que não tem condições
de prestar diretamente o serviço público concedido, nem tempo su iciente
para realizar a licitação pública para nova outorga da atividade. Nesse caso, o
contrato de concessão é prorrogado pelo tempo necessário à implementação
da alternativa de inida pelo Poder Outorgante.
Já a prorrogação por reequilíbrio visa recompor a relação inicial entre os
encargos e a remuneração do concessionário, sem elevação das tarifas, redução das obrigações contratuais ou comprometimento de recursos públicos.
Ela é realizada em caso de desequilíbrio econômico- inanceiro do contrato,
em razão de perdas sofridas pelo concessionário, por causa de evento danoso
cujo risco devia ser suportado pelo Poder Concedente. A prorrogação gera
valor econômico adicional, que é apropriado pelo concessionário a título de
compensação pelas perdas sofridas, ou que seriam incorridas até o inal do
prazo original do contrato.

62

Concessões no Setor Elétrico Brasileiro – Evolução e Perspectivas

Por im, a prorrogação por interesse público visa promover a prestação
adequada do serviço público. Ela é realizada por razões de conveniência e
oportunidade do Poder Concedente, desde que estejam presentes os pressupostos especí icos da medida. Além disso, o concessionário deve aceitar as
condições propostas pelo Outorgante, caracterizadoras da vantagem da prorrogação vis-à-vis as alternativas da prestação direta do serviço e da realização
de licitação para nova outorga da atividade. Nesse caso, o prazo de prorrogação é de inido em função do previsto no contrato ou estabelecido em lei.
A decisão administrativa sobre prorrogar ou não a concessão, e em que
condições, é considerada uma atuação discricionária do Poder Concedente,
embora deva seguir as balizas previstas na lei ou no contrato. Trata-se, portanto, de uma faculdade, e não de uma obrigação. Essa faculdade, porém, não
pode ser exercida de forma arbitrária, mas pressupõe justi icativa racional
sujeita ao crivo de consistência e razoabilidade dos órgãos de controle e do
próprio Poder Judiciário.
Existe razoável consenso doutrinário sobre os pressupostos para prorrogação de concessão em geral, embora sua aplicação na prática, inclusive com
fundamento em diplomas legais especí icos, tenha contrariado algumas vezes
esse entendimento. Os pressupostos podem ser assim resumidos: (i) autorização legislativa; (ii) outorga precedida de processo licitatório; (iii) previsão
no edital de licitação ou na minuta de contrato que o acompanha; (iv) contrato
vigente; (v) não realização de prorrogação por interesse público anteriormente;
(vi) iel cumprimento pela concessionária da obrigações previstas no contrato,
notadamente a prestação de serviço adequado; (vii) vantajosidade da prorrogação para o poder público e para os usuários; (viii) consenso entre as partes.
Um ponto que merece destaque especial é a possibilidade da prorrogação pura e simples, vale dizer, sem imposição de qualquer condição ao concessionário e tampouco o pagamento preço de outorga adicional. Para justi icar
a resposta negativa, argumenta-se que a renovação gratuita ou sem nenhuma
contrapartida poderia enriquecer injustamente o concessionário, em detrimento do erário. Isso porque o concessionário continuaria recebendo a mesma
tarifa ou preço durante o prazo da prorrogação, embora com os investimentos
em bens reversíveis já amortizados. Esse raciocínio pode fazer algum sentido
quando se trata de concessão para uso de bem público, a exemplo da exploração de potenciais hídricos de titularidade da União Federal, para geração de
energia elétrica na condição de produtor independente. Nesse caso, o risco
associado ao exercício da atividade econômica é suportado integralmente pelo
concessionário, que tem ainda liberdade para de inir a estratégia de comercialização da energia, sobretudo a ixação do preço.
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O mesmo raciocínio perde consistência lógica quando se trata de concessão para prestação de serviço público, mormente quando sujeita a revisão tarifária periódica para compartilhamento de ganhos de e iciência com
os usuários, como ocorre nas atividades de transmissão e distribuição de
energia elétrica. Nesse caso, a remuneração do concessionário é regulada
pelo Poder Concedente, cabendo ao primeiro suportar apenas os riscos que
podem ser por ele gerenciados. A cobrança de novo preço de outorga nessas
condições afetaria inexoravelmente o valor da tarifa cobrada do usuário no
período subsequente.
Em qualquer hipótese, a decisão governamental sobre a prorrogação
deve ser motivada, inclusive no que se refere ao prazo adicional e seu termo
inicial de luência. A motivação deve ser técnica, estar baseada na avaliação
global do comportamento pretérito do concessionário e em estudos de viabilidade jurídica, técnica e econômico- inanceira. O resultado da avaliação
deve demonstrar vantajosidade da prorrogação em relação às alternativas da
prestação direta e da realização de nova licitação, não bastando a simples alegação de sua existência.
Há casos em que a legislação não estabelece diretamente o prazo de
prorrogação da concessão, transferindo a decisão para o Poder Concedente.
Quando isso acontece, este não pode agir de forma arbitrária, mas deve considerar basicamente o limite máximo temporal admitido na legislação. Além
disso, o prazo deve ser su iciente, sob o ponto de vista econômico, para a
amortização dos investimentos em bens reversíveis. Na prorrogação antecipada, o prazo adicional pode ser contado a partir de determinada data ixa, da
assinatura do aditivo ou do novo contrato, ou ainda após o término do prazo
do contrato original. Em princípio, cabe à lei que autorizar a prorrogação dispor sobre o assunto.

3.4 Contornos Jurídicos – Normas em Vigor sobre
Prorrogação de Concessões
O arcabouço legal que regula as licitações e contratações públicas no setor
de energia elétrica no Brasil está disperso em diferentes normas ao longo
do tempo. No que diz respeito à regulação do término e da prorrogação das
outorgas de concessão no setor, estão em vigor no país os diplomas legais e
regulamentares listados na Tabela 3.6.
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Tabela 3.6 Normas em vigor sobre outorgas no setor elétrico com foco
no término e na prorrogação dos contratos de concessão
Ato

Número

Ano

Denominação/Objeto

Lei

8.987

1995

Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos (Regulamenta o art. 175 da
Constituição Federal)

Lei

9.074

1995

Lei das Concessões no Setor Elétrico (Estabelece Normas para a 1ª
Prorrogação de Concessões)

Decreto

1.717

1995

Regulamenta os Procedimentos para Prorrogação de Concessões no Setor
Elétrico

Lei

9.427

1996

Lei de Criação da ANEEL

Lei

9.648

1998

Autoriza a reestruturação da Eletrobras (para fins de privatização) e institui o
pagamento de UBP em caso de alteração do regime para PIE

Lei

10.848

2004

Lei do Novo Modelo Comercial do Setor Elétrico, da Criação da CCEE e dos
Leilões de Energia

Medida
Provisória*

579

2012

Dispõe sobre as Concessões e a Redução de Encargos no Setor Elétrico – 2ª
Prorrogação

Decreto

7.805

2012

Regulamenta a MP 579/2012 (convertida na Lei nº 12.783/2013)

Lei

12.783

2013

Lei Resultante da MP 579/2012

Decreto

8.461

2015

Regulamenta a (2ª) Prorrogação das Concessões de Distribuição

Lei

13.182

2015

Lei de Criação do Fundo de Energia do Nordeste e do Centro-Oeste (Cotas
para Eletrointensivos)

Decreto

9.158

2017

Regulamenta a prorrogação das concessões e autorizações de geração de
energia hidrelétrica abrangidas pelo art. 2º da Lei nº 12.783/2013.

Decreto

9.187

2017

Decreto

9.192

2017

Regulamenta a Licitação de Concessões de Distribuição e Transmissão com
Privatização

Decreto

9.271

2018

Regulamenta a Outorga de Nova Concessão em caso de Privatização de
Empresa de Geração

Lei

14.182

2021

Lei de Desestatização da Eletrobras e da Descotização de suas Usinas
Hidrelétricas

Regulamenta a prorrogação das concessões de geração de energia
termelétrica de que trata a Lei nº 12.783/2013.

* A despeito de sua conversão na Lei nº 12.783/2013, a MP nº 579 produziu efeitos concretos para
a prorrogação de concessões de geração e transmissão de energia elétrica, que se deu mediante a
celebração de aditivos contratuais durante a sua vigência (assinatura em 04/04/2012).
Fonte: FGV

Até a recente edição do Decreto nº 10.810/2021 (chamado de “Revogaço”),
encontrava-se em vigor (ainda que derrogadas tacitamente muitas de suas dis-
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posições) o Decreto nº 41.019/1957 – expressamente revogado por aquele
–, que regulamentou os serviços de energia elétrica no Brasil. Foi a primeira
regulação em matéria de concessões para geração, transmissão e distribuição
de energia, as quais eram outorgadas mediante decreto, pelo prazo normal de
30 anos, passíveis de renovação, desde que requerida pelo concessionário.54 O
Decreto nº 41.019/1957 regulou a possibilidade de “renovação” das concessões federais no setor elétrico, não utilizando o termo “prorrogação” - hoje mais
comum na regulação do tema.
Por sua vez, a Lei nº 8.987/1995, que dispõe de forma ampla sobre os
regimes de concessão e permissão para prestação de serviços públicos, previstos no art. 175 da CF/1988, faz referência à prorrogação e à de inição das
condições para sua realização como cláusulas essenciais do contrato de concessão.55
A Lei nº 9.074/1995 – que contempla regras de transição especí icas
para as outorgas do setor elétrico –, alargou o alcance de dispositivos da Lei
nº 8.987/1995 e permitiu a prorrogação, sem licitação, das concessões de
transmissão, geração e distribuição de energia elétrica existentes à época56,
por 20 anos, nos termos de seus arts. 17, 19 e 22, respectivamente.
Ainda em vigor e com disposições aplicáveis a diversos grupos de concessões vincendas no horizonte deste estudo, a Lei nº 9.074/1995 disciplina
também (i) a outorga de nova concessão (ou prorrogação da existente) simultaneamente com a privatização da concessionária (G, T e D);57 (ii) a prorrogação pelo prazo de 35 anos das concessões de geração à época com obras
atrasadas ou paralisadas, desde que apresentado pelo interessado plano de
conclusão de obras aprovado pelo Poder Concedente;58 e (iii) as condições
de contratação, outorga e prorrogação de concessões, permissões e autorizações de exploração de serviços e instalações de energia elétrica e de aproveitamento energético dos cursos de água, as quais poderão ser feitas a título
oneroso.59 Originalmente, para as concessões contratadas a partir da Lei nº
9.074/1995, o prazo de vigência da outorga era até 35 anos, para geração60,
54

Ver os arts. 79 e 80 do Decreto nº 41.019/1957.

55

Ver o art. 23, inciso XII, da Lei nº 8.987/1995.

56

Para mais referências, conferir Batista (2009).

57

Ver os arts. 27 a 30 da Lei nº 9.074/1995.

58

Ver o art. 20 da Lei nº 9.074/1995.

59

Ver os arts. 4º a 10 da Lei nº 9.074/1995.

60

A Lei nº 10.848/2004, alterando a redação do art. 4º da Lei nº 9.074/1995, reduziu para até
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e até 30 anos, para transmissão e distribuição, com possibilidade de prorrogação por igual período61. A Figura 3.7 sintetiza o universo de concessões
abrangidas pela Lei nº 9.074/1995; a Figura 3.8 apresenta o tratamento da
Lei para prorrogações de concessões existentes.
Figura 3.7 A Lei nº 9.074/1995 e as concessões existentes e novas

Fonte: BATISTA (2009)

Ademais, nos termos dessa Lei de Concessões do Setor Elétrico, as prorrogações de prazo, em qualquer caso, somente terão e icácia com a assinatura de contratos de concessão que contenham cláusula de renúncia a eventuais direitos preexistentes que contrariem o disposto na Lei nº 8.987/1995.
O instrumento contratual deve conter ainda cláusulas relativas a requisitos
mínimos de desempenho técnico, a serem aferidos por meio de índices apro20 anos o prazo de prorrogação das concessões de geração contratadas até 11/12/2003,
bem como não previu a possibilidade de prorrogação de concessões de geração contratadas
a partir de 11/12/2003 (data da edição da MP nº 144, posteriormente convertida na Lei nº
10.848/2004). Relativamente às concessões de transmissão e distribuição contratadas sob a
Lei nº 9.074/1995, não houve alteração nas condições de prorrogação, mantendo-se, portanto, o prazo de até 30 anos.
61

Vide art. 4º, § 2º (com a redação dada pela Lei nº 10.848/2004) e § 3º.
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priados, cujo descumprimento pode levar à imposição de penalidades progressivas. No caso das concessões de distribuição, a prorrogação depende
de reagrupamento segundo critérios de racionalidade operacional e econômica, e pode ocorrer por solicitação do concessionário ou iniciativa do Poder
Concedente.62 A renovação está sujeita ainda à compatibilização das áreas
concedidas às distribuidoras com as de atuação de cooperativas de eletri icação rural, examinando suas situações de fato como prestadoras de serviço
público, visando enquadrar as cooperativas como permissionárias.63
Finalmente, no que tange aos aspectos formais, a Lei nº 9.074/1995 estabelece que os pedidos de prorrogação devem ser instruídos com os elementos
comprobatórios de quali icação jurídica, técnica, inanceira e administrativa da
interessada. Além disso, também torna necessária a comprovação de regularidade e adimplemento de encargos junto a órgãos públicos, obrigações iscais e
previdenciárias e compromissos contratuais, irmados junto a órgãos e entidades
da administração pública federal, referentes aos serviços de energia elétrica. Isso
inclui o pagamento de que trata o § 1º do art. 20 da CF/1988, o qual determina a
divisão com municípios, estados e União do resultado da exploração de recursos
hídricos para ins de geração de energia elétrica.
Figura 3.8 Tratamento dispensado pela Lei nº 9.074/1995 às
concessões existentes
$UW SURUURJDomRGHFRQFHVV}HVGH8+(HPRSHUDomRRXFRPREUDVHPFXUVR
DQRV

DQRV

DQRV

IHY

MXO GH]

PDL MXO GH]

PDL

$UW SURUURJDomRGHFRQFHVV}HVGH8+(FRPREUDVDWUDVDGDVRXSDUDOLVDGDV
DQRV
$&&
$&&
3&2

MXO

DEU
MDQ QRY

DQRV

3&23ODQRGH&RQFOXVmRGH2EUDV
$&&$VVLQDWXUDGR&RQWUDWRGH&RQFHVVmR
Fonte: BATISTA (2009)
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Ver o art. 22 e §§ da Lei nº 9.074/1995.
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Ver o art. 23 da Lei nº 9.074/1995.
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O Decreto nº 1.717/1995 detalhou os procedimentos para prorrogação das concessões tratadas na Lei nº 9.074/1995, incluindo prazos a serem
observados pelos concessionários e pelo Poder Concedente. Em termos
gerais, a norma previu requisitos formais para o requerimento de prorrogação, como a necessidade de comprovação da quali icação exigida, o adimplemento de encargos e o prazo de antecedência para a formulação do pleito. O
Decreto delega ao Ministro de Minas e Energia competência para conceder as
prorrogações das concessões, bem como o autoriza a expedir normas complementares necessárias à plena aplicação dos procedimentos ali estabelecidos.
Nesse sentido, foi expedida a Portaria DNAEE nº 91/1996, que discrimina os
documentos para comprovação da quali icação jurídica, técnica, inanceira e
administrativa e da regularidade e adimplemento iscal e intrasetorial para
requerimento de prorrogação do prazo das concessões.
A seu turno, a Lei nº 9.427/1996, que instituiu a ANEEL, apresentava,
em sua redação original, um dos mais impactantes dispositivos sobre prorrogação de concessões no setor elétrico. Trata-se do art. 27, posteriormente
revogado pela Lei nº 10.848/2004, que permitia sucessivas prorrogações de
prazos dos contratos de concessão de G, T e D celebrados a partir da Lei nº
9.074/1995, incluindo os referentes a outorgas existentes, “enquanto os serviços estiverem sendo prestados nas condições estabelecidas no contrato e
na legislação do setor, atendam aos interesses dos consumidores e o concessionário a requeira”. A lacuna causada pela revogação desse permissivo legal
foi certamente uma das causas da posterior edição da MP nº 579/2012, que
será comentada adiante.
A Lei nº 9.427/1996 encerra também, em seu art. 26 (§ 7º), regra especí ica – ainda em vigor – para prorrogação, por prazo limitado a 20 anos, de
concessões de geração que venham a ter acréscimo de capacidade, objetivando o aproveitamento ótimo do potencial hidráulico. Esse § 7º foi incluído
pela Lei nº 10.438/2002, que trata do racionamento de energia elétrica, da
criação da CDE e do PROINFA.
Já a Lei nº 9.648/1998, que autoriza a reestruturação da Eletrobras, para
ins de privatização,64 permitiu a desestatização da sua subsidiária Gerasul,
em 1998, com a outorga de nova concessão de geração, por 30 anos, em
regime de produção independente de energia).
A Lei n° 9.648/1998, que também criou o ONS e o MAE, tem grande
relevância para as outorgas de geração, na medida em que, em seu art. 7º
64

Autorização de reestruturação posteriormente revogada pela Lei nº 10.848/2004.
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(ainda vigente), de iniu critério de onerosidade para a mudança de regime
de concessão, de serviço público para produção independente de energia
– o pagamento de Uso de Bem Público (UBP), destinado à modicidade tarifária –, normalmente aplicado em processos de privatização de empresas
geradoras ou de desverticalização dos segmentos de distribuição e geração
de energia elétrica.
Os contratos de concessão de uso de bem público da Engie (ex-Gerasul)
e da Duke Energy e AES (ex-Cesp Paranapanema e Cesp Tietê), que vencem
no horizonte objeto deste estudo (2028 e 2029), são exemplos de desestatizações federal e estadual no segmento de geração, mediante pagamento de
UBP, realizadas com base no art. 27 da Lei nº 9.074/1995 c/c art. 7º da Lei nº
9.648/1998.
Passando à Lei nº 10.848, de 15/03/2004, é importante destacar que
ela inaugurou um novo modelo comercial e de governança no setor elétrico, trazendo como inovações a criação da CCEE (que substituiu o MAE) e do
CMSE, que se somaram à EPE, cuja autorização de criação se deu por meio da
Lei nº 10.847, da mesma data. Ademais, o novo modelo instituiu os ambientes
de contratação regulada e livre, assim como a obrigatoriedade de leilão para
a contratação de energia elétrica por parte das distribuidoras, com vistas ao
atendimento de seus mercados.
A Lei nº 10.848/2004 também trouxe mudanças nos prazos contratuais
e nas condições de prorrogação para o segmento de geração. Com a inclusão
do § 9º e a nova redação dada ao § 2º, ambos do art. 4º da Lei n° 9.074/1995,
foram promovidas as seguintes alterações: (i) as outorgas de geração seriam
concedidas pelo prazo necessário à amortização dos investimentos, limitado
a 35 anos,65 sem possibilidade de renovação; e (ii) as concessões de geração
anteriores a 11/12/2003 poderiam ser prorrogadas por até 20 anos, reduzindo-se em 15 anos o prazo máximo de renovação originalmente previsto
(Figura 3.9).
As regras para outorgas de transmissão e de distribuição não foram
modi icadas pela Lei nº 10.848/2004. No entanto, esta norma expressamente revogou a autorização legislativa para a privatização da Eletrobras e
excluiu a holding e suas subsidiárias do Programa Nacional de Desestatização
(PND). Ademais, no mesmo dispositivo,66 restabeleceu a competência da
65

A Lei nº 10.848/2004 alterou a Lei nº 9.074/1996 nesse sentido. Ver o art. 8º da Lei nº
10.848/2004.

66

Vide art. 31, caput e §§ 1º e 2º, da Lei n° 10.848/2004.
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Eletrosul para prestar o serviço público de geração, além dos de transmissão de energia elétrica, a qual havia sido retirada na reestruturação para a
privatização da Gerasul. Somente em 2021, com a Lei nº 14.182, foi dada
nova autorização para a desestatização da Eletrobras, desta feita sob a
modalidade de aumento de capital.
Figura 3.9 Aplicação do art. 4º da Lei nº 9.074/1995 antes e após a
Lei nº 10.848/2004
&RQFHVV}HVGH*HUDomR 633,(H$3
D 5HGDomR2ULJLQDO
DQRV
DQRV




DJR

DJR

MXO
E 1RYD5HGDomRGDGDSHOD/HLQ

DQRV

DQRV

DJR
GH]
(GLomRGD03
MXO



DJR

DQRV

IHY
MXO



IHY

GH]

Fonte: BATISTA (2009)

Aproximando-se da regulação mais recente, que deu origem ao debate
sobre a forma de prorrogar as outorgas do setor elétrico ainda em curso
atualmente, tem-se a MP nº 579/2012, posteriormente convertida na Lei nº
12.783/2013.
Como já mencionado, a revogação do art. 27 da Lei nº 9.427/1996, pela Lei
nº 10.848/2004, excluiu o permissivo legal para nova prorrogação (sem licitação) das concessões de transmissão, geração e distribuição de energia elétrica
alcançadas, respectivamente, pelos arts. 17, 19 e 22 da Lei nº 9.074/1995, que
venceriam a partir de julho de 2015 (prorrogação anterior por 20 anos). Isso
afetava o destino de um conjunto expressivo de concessões, envolvendo (i) na
geração, cerca de 20% (21.792 MW) da capacidade instalada do país; (ii) na
transmissão, aproximadamente 82% da Rede Básica do SIN (73.000 km); e (iii)
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na distribuição, 37 concessionárias, representando em torno de 33% da energia comercializada no ambiente de contratação regulada.67
Portanto, há menos de 3 (três) anos desse momento crucial para o mencionado universo de concessões, fazia-se necessário estabelecer nova disciplina legal para permitir a renovação de seus prazos de vigência, sob pena de
virem essas outorgas a ser licitadas, em observância às prescrições da Lei nº
8.987/1995 e do art. 175 da CF/1988.
Conforme analisado em Batista (2009), não se enquadravam nessa situação
as concessões outorgadas com base nos arts. 27 a 30 da Lei nº
9.074/1995 (privatização de empresas federais ou estaduais, que
receberam nova concessão), bem como as concessões licitadas e contratadas, a partir de 08/07/95, e cujos contratos, celebrados com
fundamento no art. 4º da mesma Lei (que trata das novas concessões
outorgadas desde então), contenham cláusula de prorrogação. Quanto
a essas concessões, predomina o entendimento de que há suporte legal
para a sua prorrogação pelo Poder Concedente, nos termos das respectivas cláusulas contratuais.

Tampouco estariam abrangidas nesse quadro as
concessões de geração licitadas e contratadas no período compreendido entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a edição
da Lei nº 8.987/95, pois se considera que a cláusula de prorrogação
constante dos aludidos contratos tem amparo direto no art. 175, parágrafo único, inciso I, da Carta Magna.68
67

Batista (2009).

Como exemplos de concessões contratadas na vigência da CF/1988 e/ou da Lei nº 9.074/1995
– que à época já dispunham de comando legal/constitucional e previsão contratual especí icos para permitir a sua prorrogação, sem necessariamente requerer nova disciplina normativa –, mencionam-se, dentro do horizonte deste Projeto de P&D, as seguintes:
I – No segmento de Distribuição: as novas outorgas associadas à privatização de 20 Distribuidoras de energia elétrica entre 1995 e 2001, com termo inal no período de 2025 a 2031,
constantes da Tabela 1.4;
II – No segmento de Transmissão: as novas outorgas de transmissão associadas à privatização
de 3 concessionárias verticalizadas (Escelsa, Light e COELBA) e as resultantes de licitações
para contratação do serviço público de transmissão, formalizadas no período de 2000 a 2002,
com base no art. 4º, § 3º, da Lei nº 9.074/1995, conforme discriminado na Tabela 1.2 (termos
inais entre 2025 e 2032);
III – No segmento de Geração (detalhamento constante do ANEXO A, com vencimento entre 2023
e 2031):
(a) as novas outorgas de geração associadas à privatização de 5 concessionárias verticalizadas
[Escelsa (Mascarenhas e Suiça); Light (UHEs Nilo Peçanha, Fontes, Pererira Passos, Elevatória
de Vigário, Santa Branca e Elevatória Santa Cecília); Ampla (UHEs Macabu, Areal e Piabanha);
COELBA (UHEs Alto Fêmeas e Presidente Goulart); e CPFL (UHEs Dourados, São Joaquim,
Americana, Eloy Chaves, Jaguari e Pinhal)];
68
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Com a edição da MP nº 579, em 11/09/2012, foram, então, estabelecidas regras especí icas para a renovação de concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica alcançadas respectivamente pelos arts.
19, 17 e 22 da Lei nº 9.074/1995 – as quais, repita-se, venceriam a partir de
julho/2015 –, permitindo assim uma nova prorrogação de prazo contratual
pelo Poder Concedente, desta feita por até 30 anos, mas limitada a “uma única
vez”. Referida MP autorizava, inclusive, a antecipação dos efeitos da prorrogação em até 5 anos antes do advento do termo contratual ou do ato de outorga.69
Interessante notar que, a despeito da conversão da MP nº 579/2012 na
Lei nº 12.783 ter ocorrido no dia 13/01/2013 – data de publicação da referida lei –, os atos de prorrogação das concessões de geração e transmissão70
(mediante Termos Aditivos aos Contratos de Concessão), inclusive com a
antecipação de efeitos, foram todos celebrados no dia 04/12/2012, com base
nos prazos e demais procedimentos estabelecidos no Decreto nº 7.805/2012,
que regulamentou a MP nº 579/2012.71
A propósito do Decreto nº 7.805/2012, cabe ainda mencionar que este
regulamento disciplina em mais detalhes o requerimento de prorrogação das
concessões e o procedimento para ixar o valor da indenização pelos bens
reversíveis cujos investimentos ainda não tenham sido amortizados. No que
concerne à indenização pelos bens reversíveis, o Decreto de ine que o seu
cálculo terá como base o Valor Novo de Reposição (VNR) e deverá estar em
conformidade com os critérios do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico.
Voltando à Lei nº 12.783/2013, registra-se inicialmente que as suas disposições praticamente repetem as da MP nº 579/2012, que lhe deu origem.
Isso denota o clima de “rolo compressor” que marcou a tramitação dessa MP.
No tocante ao conteúdo da Lei nº 12.783/2013, valem as considerações anteriores acerca da MP nº 579/2012.
(b) as novas outorgas associadas à privatização de ativos de geração da UHE Cachoeira Dourada
(Celg) e das concessionárias GERASUL (UHEs Salto Santiago, Salto Osório e Passo Fundo);
Cesp-Paranapanema (UHEs Capivara, Taquaraçu, Chavantes, Rosana, Jurumirim e Salto Grande); e
(c) as novas outorgas de geração licitadas e contratadas pelo antigo DNAEE entre out./1988 e
fev./1995.
69

Ver o art. 12 da MP nº 579/2012.

70

A prorrogação das concessões de distribuição dependeria ainda de regulamentação especí ica, o que veio a ocorrer posteriormente, com a edição do Decreto nº 8.461/2015.

71

Consoante o art. 3º do Decreto nº 7.805/2012, “até 1º de novembro de 2012 o Poder Concedente, convocará as concessionárias para a assinatura dos termos aditivos aos contratos de
concessão de geração e transmissão de energia elétrica [e] divulgará a respectiva minuta”.
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Acresce-se ainda que as prorrogações de concessões de geração hidrelétrica destinadas a serviço público, autoprodução e produção independente no
regime jurídico de 2012 foram autorizadas e expressamente restritas a uma
única vez.72 Autorizou-se também, por uma única vez, a prorrogação dos contratos de geração termelétrica - nesse caso pelo prazo máximo de 20 anos.73
De acordo com o art. 1º da Lei nº 12.783/2013, as concessões de geração
hidrelétrica alcançadas pelo art. 19 da Lei nº 9.074/1995, poderão ser prorrogadas, a critério do Poder Concedente, uma única vez, pelo prazo de até 30
anos. Nesse caso, a renovação icou condicionada à aceitação das seguintes condições pelas concessionárias: (i) remuneração por tarifa calculada pela ANEEL
para cada usina hidrelétrica; (ii) alocação de cotas de garantia ϐísica de energia e de potência da usina hidrelétrica às concessionárias e permissionárias de
serviço público de distribuição de energia elétrica do SIN, a ser de inida pela
ANEEL, conforme regulamento do Poder Concedente; e (iii) submissão aos
padrões de qualidade do serviço ixados pela ANEEL. Segundo o § 5º desse art.
1º, os riscos hidrológicos, considerado o Mecanismo de Realocação de Energia
– MRE, passaram a ser assumidos pelas concessionárias permissionárias de
distribuição do SIN, com direito de repasse à tarifa do consumidor inal.
Cabe destacar ainda, no art. 1º da Lei nº 12.783/2013: (i) o seu § 7º,
que deixa expressa a aplicação do caput “às concessões de geração hidrelétrica que, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.074/1995, foram ou não prorrogadas, ou que estejam com pedido de prorrogação em tramitação”; (ii) o seu
§ 9º, que, na prática, autoriza a extinção de concessões (e autorizações) de
pequeno porte de geração hidrelétrica, no advento de seu termo inal.74
O art. 2º (c/c § 8º do art. 1º) da Lei nº 12.783/2013 dispunha originalmente sobre as condições para prorrogação das concessões de geração
hidrelétrica destinadas à autoprodução e produção independente de energia,
também por uma única vez, pelo prazo de até 30 anos. Posteriormente, com
as alterações introduzidas pela Lei nº 13.360/2016, passou a ser aplicado às
concessões de geração hidrelétrica em qualquer regime, ou seja, inclusive à
destinada a serviço público, desde que o aproveitamento seja maior que 5
MW e inferior ou igual a 50 MW,75 a título oneroso, mediante o pagamento
72

Ver os arts. 1º e 2º, Lei nº 12.783/2013.

73

Ver o art. 5º, Lei nº 12.783/2013.

74

Na sua redação original, o limite de potência era igual ou inferior a 1 MW. Posteriormente,
mediante as Leis nº 13.097/2015 e nº 13.360/2016, o limite foi alterado para 3 MW e depois
para 5 MW.

75

Não está sujeita ao limite de 50 MW a prorrogação de concessões destinadas à autoprodução,
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de UBP informado pelo Poder Concedente e o recolhimento da Compensação
Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH).
A Lei nº 12.783/2013 autorizou ainda a prorrogação por até 30 anos,
também uma única vez, das concessões de transmissão e distribuição de
energia elétrica alcançadas pelos arts. 17 e 22 da Lei nº 9.074/1995. No segmento de transmissão, a renovação dependerá da aceitação expressa pelas
concessionárias das seguintes condições: (i) receita ixada conforme critérios estabelecidos pela ANEEL; e (ii) submissão aos padrões de qualidade
do serviço ixados pela ANEEL.76 No caso das concessões de distribuição, as
operadoras devem aceitar, de forma expressa, as condições estabelecidas no
próprio contrato de concessão.77
Com exceção dos contratos de geração termelétrica, que devem ter seus
pedidos de prorrogação solicitados pelas operadoras em até 24 meses antes
do termo contratual, os demais contratos de concessão alcançados pela Lei nº
12.783/2013 devem ter o pedido de prorrogação solicitado até 36 meses antes
do termo contratual.78 O poder público pode também antecipar os efeitos das
prorrogações em até 60 meses do prazo previsto para o término do contrato.79
As disposições da Lei nº 12.783/2013 sobre a prorrogação dos contratos
de concessão são válidas a partir de 12 de setembro de 2012. No caso das operadoras que não solicitarem prorrogação dentro do prazo ou que não tiverem
solicitações autorizadas, as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica serão licitadas, por até 30 anos, podendo o leilão ser
realizado sem a reversão prévia dos bens vinculados à prestação do serviço80.
Nos termos do art. 8º da Lei nº 12.783/2013 (§§ 1º-A e 1º-C),81 é facultado à União outorgar (ao novo controlador) contrato de concessão pelo
prazo de 30 anos associado à transferência de controle da pessoa jurídica
prestadora do serviço.82 Ainda conforme o at. 8º da referida Lei, em seu §
desde que não interligada ao SIN (cf. § 4º do art. 2º).
76

Ver o art. 6º, parágrafo único da Lei nº 12.783/2013

77

Ver o art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 12.783/2013.

78

Ver o art. 11 da Lei nº 12.783/2013. Originalmente, o prazo para requerimento da prorrogação pela concessionária era de 60 meses, mas este foi posteriormente reduzido para 36
meses, na nova redação dada pela Lei nº 14.052/2020.

79

Ver o art. 12 da Lei nº 12.783/2013.

80

Ver art. 8º, §1º, da Lei nº 12.783/2013.

81

Parágrafos incluídos pela Lei nº 13.360/2016.

82

Com base nesses dispositivos, foram outorgados contratos de concessão de 30 anos aos novos
controladores, nas privatizações das distribuidoras controladas pela Eletrobras (União) – que
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7º,83 na licitação de concessão de geração não prorrogada, o pagamento pela
outorga será denominado “boni icação pela outorga”.
Como pode ser visto no detalhamento constante do Anexo A deste
estudo (Concessões de Usinas Hidrelétricas Vincendas até 2031), há um conjunto relevante de outorgas de geração passíveis de enquadramento nos arts.
1º e 2º da Lei nº 12.783/201, ou seja, as alcançadas pelo art. 19 da Lei nº
9.074/1995 e as destinadas a autoprodução,84 produção independente e serviço público com potência instalada entre 5 MW e 50 MW.
Além do Decreto nº 7.805/2012, já comentado, também regulamentam
disposições da Lei nº 12.783/2013 os Decretos nº 8.461/2015, nº 9.158/2017,
nº 9.187/2017 e nº 9.192/2017.
O Decreto nº 8.461/2015 dispõe especi icamente sobre a prorrogação
das concessões de distribuição de energia elétrica de que trata o art. 7º da
Lei nº 12.783/2013 e o art. 4º-B da Lei nº 9.074/1995. Entre outros aspectos,
esse Decreto autoriza o Ministério de Minas e Energia a prorrogar as referidas concessões, por 30 anos, com vistas a atender aos seguintes critérios:85
(i) e iciência com relação à qualidade do serviço prestado; (ii) e iciência com
relação à gestão econômico- inanceira; (iii) racionalidade operacional e econômica; e (iv) modicidade tarifária.
No detalhamento desses critérios, o Decreto nº 8.461/2015, em seu art. 1º,
dispõe que:
i)

a e iciência relativa à qualidade do serviço prestado será mensurada
por indicadores que considerem a frequência e a duração média das
interrupções no fornecimento de energia elétrica;

ii)

a e iciência com relação à gestão econômico- inanceira será mensurada
por indicadores que apurem a capacidade da concessionária de honrar
seus compromissos econômico- inanceiros de maneira sustentável;

iii) o atendimento a esses dois critérios poderá ser alcançado pelas concessionárias no prazo máximo de 5 anos, devendo ser cumpridas
metas anuais de inidas por trajetória de melhoria contínua, conexpressamente declinou da prorrogação dos respectivos contratos – e pelo Estado do Amapá
(a CEA não tinha contrato de concessão e funcionava precariamente com base na Portaria
MME nº 240/1999 que prorrogou a sua concessão).
83

Parágrafo incluído pela Lei nº 13.203/2015.

84

As concessões destinadas a autoprodução, desde que não interligadas ao SIN, não estão sujeitas ao limite de 50 MW.

85

Ver o art. 1º do Decreto nº 8.461/2015.
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forme estabelecido pela ANEEL;
iv) no caso de concessionárias cujos mercados sejam inferiores a 500
GWh/ano, o atendimento ao critério de racionalidade operacional e
econômica deverá considerar os parâmetros técnicos, econômicos e
operacionais e a estrutura dos mercados de distribuidoras do mesmo
porte e condição, observando ainda outras condições que especi ica;
v)

o atendimento ao critério de modicidade tarifária observará as disposições especí icas das Leis nº 9.427/1996 e nº 10.438/2002.

Ainda como destaques dessa regulamentação, ressalta-se que: (i) que a
ANEEL deverá de inir a minuta do contrato de concessão ou do termo aditivo
contemplando as condições previstas no Decreto nº 8.461/2015 (art. 2º); (ii)
que o descumprimento das metas anuais poderá resultar em obrigações de
aporte de capital por parte dos sócios controladores da concessionária (art.
3º); (iii) a inadimplência da concessionária em relação às metas anuais por 2
anos consecutivos ou de qualquer delas ao inal do prazo de 5 anos acarretará
a extinção da concessão (art. 4º); e (iv) as concessões de distribuição não prorrogadas ou que tenham sido objeto de extinção serão licitadas, sem reversão
prévia dos bens, com indenização à antiga concessionária dos bens reversíveis
ainda não depreciados, tendo por base no valor novo de reposição (art. 5º).
Por sua vez, a Lei nº 13.182/201586 estabelece regras especí icas para a
prorrogação das concessões de serviço público de geração das usinas hidrelétricas Sobradinho e Itumbiara, de subsidiárias da Eletrobras, com vencimento
em 2022 e 2020, respectivamente.
No seu art. 5º, a Lei nº 13.182/2015 promove alterações no art. 22 da Lei
nº 11.943/2009, com destaque para o seu § 5º, de acordo com o qual “a concessão da usina de que trata o inciso II do § 2º (Sobradinho) será prorrogada
pelo prazo de até trinta anos, afastado o prazo de antecipação previsto no art.
12 da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013”.87
Já nos termos do § 14 da Lei n° 13.182/2015, “a concessão da usina de
que trata o § 3º (UHE Itumbiara) será prorrogada pelo prazo de até trinta
86

A Lei nº 13.182, de 03/11/2015, autoriza a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco e a
Furnas Centrais Elétricas a participar, respectivamente, do Fundo de Energia do Nordeste e
do Fundo de Energia do Sudeste e do Centro-Oeste, com o objetivo de prover recursos para a
implementação de empreendimentos de energia elétrica.

87

Com fundamento nesse dispositivo legal, a concessão da UHE Sobradinho (CHESF/1.050 MW)
foi prorrogada por 30 anos, a partir de fevereiro de 2022, mediante o Despacho do Ministro
de Minas e Energia de 13/12/2021.
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anos, afastado o prazo de antecipação previsto nº art. 12 da Lei nº 12.783, de
11 de janeiro de 2013”.88
Em face dessas disposições, a garantia ísica das UHEs Sobradinho e
Itumbiara não está submetida ao regime de cotas de que trata o art. 1º da Lei
nº 12.783/2013, dado que parte substancial da energia por elas produzida
destina-se ao fornecimento a consumidores eletrointensivos, segundo prazos
estabelecidos em lei.
Voltando à regulamentação da Lei nº 12.783/2013, editou-se também o
Decreto nº 9.158/2017, para dispor especi icamente sobre a prorrogação das
concessões e autorizações de geração de energia elétrica abrangidas pelo art.
2º da mencionada Lei.
Com a nova redação dada a esse art. 2º pela Lei nº 13.360/2016, a sua
abrangência foi expandida, ao admitir a prorrogação (uma única vez, pelo
prazo de até 30 anos) de concessões para aproveitamento de potencial
hidráulico maior que 5 MW e igual ou inferior a 50 MW, qualquer que seja a
destinação da energia (serviço público, autoprodução e produção independente), inexistindo limitação de potência caso a usina, em regime de autoprodução, não esteja conectada ao SIN.
A expressa vedação constante do § 1º do art. 2º da Lei nº 12.783/2013
não deixou dúvidas quanto à não aplicação do art. 1º dessa Lei (regime de
cotas de garantia ísica) às usinas alcançadas pelo art. 19 da Lei nº 9.074/1995
(destinadas a serviço público) e com capacidade instalada na referida faixa de
potência. Em outras palavras, a alocação de cotas icou restrita a aproveitamentos hidrelétricos maiores que 50 MW, no regime de serviço público.
Ademais, relativamente à redação original do art. 2º da Lei nº
12.783/2013, a Lei nº 13.360/2016 agregou a locução “desde que ainda não
tenha sido prorrogada e esteja em vigor quando da publicação desta Lei” e
incluiu o recolhimento de CFURH (direcionado ao Município da localidade do
aproveitamento) nas condições de onerosidade, além do pagamento de UBP.
O art. 1º do Decreto nº 9.158/2017 repete basicamente a nova redação
dada ao art. 2º da Lei nº 12.783/2013, tendo acrescentado apenas o termo
“anteriormente”, para deixar assentado que a concessão não poderia “te[r]
sido prorrogada” em momento anterior pelo Poder Concedente. Os efeitos
dessa palavra acrescida ao texto são avaliados no item 5.7 à frente, onde se
88

Com base nessa disposição, a concessão da UHE Itumbiara (Furnas/2.082 MW) foi prorrogada por 30 anos, a partir de fevereiro de 2022, mediante o Despacho do Ministro de Minas e
Energia de 25/11/2015.
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examinam os casos de renovação das concessões das PCHs Paranoá e Rio das
Pedras.
Como aspectos de destaque, o Decreto nº 9.158/2017 (i) estabelece diretrizes para a de inição da metodologia de cálculo do valor do UBP, a cargo da
ANEEL; (ii) de ine procedimento especí ico, incluindo prazos, desde o requerimento de prorrogação da concessão ou autorização abrangida pelo art. 2º da
Lei nº 12.783/2013 até a sua decisão pelo MME;89 (iii) dispõe que o aproveitamento de potencial hidráulico cuja outorga não seja prorrogada, de acordo
com os seus termos, será objeto de licitação ou de extinção, podendo o procedimento licitatório ser realizado sem a reversão prévia dos bens vinculados à
prestação do serviço; e (iv) prevê a aplicação do disposto no art. 8º da Lei nº
9.074/1995 (dispensa de concessão, permissão ou autorização, devendo apenas ser comunicados ao Poder Concedente) após o encerramento do prazo da
outorga de aproveitamento hidráulico de potência igual ou inferior a 5 MW.
Por seu turno, o Decreto nº 9.187, de 01/11/2017, regulamentou a prorrogação das concessões de geração de energia termelétrica de que trata o art.
5º da Lei nº 12.783/2013.
Diferentemente das condições aplicáveis às outorgas de geração hidrelétrica, a aludida Lei de iniu o prazo de até 20 anos de prorrogação para as
concessões de usinas termelétricas destinadas a serviço público, bem como
a antecedência mínima de 24 meses para a formulação do requerimento pela
concessionária. Estabeleceu, ainda, que, a critério do Poder Concedente, as
usinas termelétricas com outorgas renovadas poderão ser diretamente contratadas como energia de reserva.
No detalhamento desses contornos legais, o Decreto nº 9.187/217 prevê
que o requerimento do prazo de prorrogação deverá ser dirigido à ANEEL,
acompanhado dos documentos comprobatórios de regularidade iscal, trabalhista e setorial e das quali icações jurídica, econômico- inanceira e técnica
da concessionaria.
Após a devida instrução, o processo deverá ser encaminhado ao MME,
com: (i) a recomendação para a prorrogação ou a extinção da concessão,
ouvido o ONS, quando aplicável; (ii) a manifestação sobre o estado de conservação dos bens, a atualidade tecnológica e a e iciência dos equipamentos,
o licenciamento ambiental, os custos de operação e de manutenção da usina e
89

Nos termos do seu art. 4º, “a decisão do Ministério de Minas e Energia sobre a prorrogação da
outorga requerida será publicada juntamente ao valor anual do UBP a ser pago à União, com
antecedência mínima de dois anos, contados do inal do prazo da outorga”.
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a depreciação e a amortização dos bens e investimentos; e (iii) a relação dos
bens públicos transferidos à concessionária, incluídos os bens da União sob a
administração de terceiros.
Na hipótese de contratação direta da termelétrica prorrogada como
energia de reserva, considerar-se-ão: (i) a análise de custo realizada a partir
dos parâmetros técnicos da usina, do CVU e da metodologia de cálculo do
Índice de Custo Bene ício (ICB) a ser desenvolvida pela EPE; (ii) o cálculo da
tarifa realizado pela ANEEL, tendo em conta os custos de O&M, a remuneração da concessionária, o pagamento pelo uso dos sistemas de transmissão e
distribuição, os encargos, os tributos e, quando aplicável, a remuneração dos
investimentos não depreciados ou amortizados; e (iii) os aspectos de segurança de fornecimento de energia elétrica ao SIN, conforme deliberação do
CMSE, observados os estudos da EPE.
O Decreto nº 9.187/2017 prevê também que, caso a UTE não se preste à
continuidade do serviço a custos adequados, o Poder Concedente declarará a
extinção da concessão e fará a livre disponibilização, para a concessionária,
dos bens e das instalações considerados inservíveis para o prosseguimento
da prestação do serviço.
Ainda para regulamentar a Lei nº 12.783/2013, foi editado o Decreto nº
9.192/2017, que dispõe sobre a licitação das concessões de distribuição e de
transmissão associadas à transferência de controle de pessoa jurídica prestadora de serviço público de energia elétrica.
Conforme a fundamentação constante do seu preâmbulo,90 o Decreto
nº 9.192/2017 dispõe sobre a licitação de concessões de distribuição e de
transmissão de energia elétrica que não foram prorrogadas nos termos da
Lei nº 12.783/2013, quando associada à privatização da concessionária.
A União poderá promover a referida licitação, com outorga de nova concessão, por 30 anos, associada à desestatização de empresas de distribuição
federal, estadual ou municipal, desde que, no caso dessas duas últimas, seja
formulado pedido especí ico por parte do seu controlador, com delegação
de competência à União para execução e acompanhamento do processo licitatório, e a devida manifestação da Procuradoria Geral do respectivo Poder
Público.91 Tratando-se de concessionária de distribuição controlada por
Estado, Distrito Federal ou Município, o BNDES será o responsável pela execu-

90

Vide a referência ao art. 8º, §§ 1º-A, 1º-C e 1º-D, da Lei nº 12.783/2013.

91

Ver art. 1º e parágrafos do Decreto nº 9.192/2017.
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ção do processo de desestatização.92 Aplica-se à concessionária de distribuição, de forma subsidiária, o disposto no Decreto nº 8.893/2016 (quali icação
de empreendimentos no Programa de Parceria de Investimentos – PPI, que
serão tratados como prioridade nacional no setor de energia e mineração).93
Além disso, regras especí icas foram estabelecidas para orientar o procedimento de licitação. Para o segmento de distribuição, em alusão direta ao art.
15, incisos I, II e III, da Lei nº 8.987/1995, o Decreto nº 9.192/2017 determina
que o certame deverá obedecer aos critérios de julgamento pela menor tarifa,
pela maior outorga ou pela combinação de ambos os critérios, a depender do
resultado dos estudos econômico- inanceiros prévios à licitação. Cabe à ANEEL
prestar as informações sobre as lexibilizações necessárias aos parâmetros
tarifários, a serem consideradas na modelagem, com o objetivo de permitir o
equilíbrio econômico- inanceiro da concessão de distribuição.94
Em relação ao segmento de transmissão, para o qual a União poderá promover licitação de concessão associada à privatização de empresa sob controle da própria União, o Decreto nº 9.192/2017 estabelece que a licitação
será julgada pelo valor da Receita Anual Permitida (RAP).95 Dispõe ainda que
a concessão de transmissão a ser licitada de forma associada à alienação do
controle societário da concessionária deverá ser previamente indicada para
quali icação no âmbito do PPI.96
O Decreto nº 9.192/2017 estabelece que a ANEEL deverá realizar a licitação da concessão de distribuição ou de transmissão sem transferência do
controle societário da pessoa jurídica responsável pela prestação do serviço,
nas seguintes hipóteses: I - por decisão do CPPI ou dos Ministérios de Minas
e Energia e da Economia, conforme as respectivas competências; II - caso o
atual controlador da concessionária não formalize o pedido de licitação à
União ou não atenda às condições estabelecidas para tanto; ou III - caso a
licitação seja frustrada.97
O Decreto nº 9.192/2017 regula ainda os processos de reversão de bens
e pagamento de indenizações de im de contrato. No caso de licitação de con92

Ver art. 3º do Decreto nº 9.192/2017.

93

Ver art. 2º do Decreto nº 9.192/2017.

94

Ver Decreto nº 9.192/2017, art. 4º, sobre as concessões de distribuição

95

Ver Decreto nº 9.192/2017, art. 9º, §3º, sobre as concessões de transmissão.

96

Ver Decreto nº 9.192/2017, art. 9º, §2º (concessões de transmissão).

97

Ver Decreto nº 9.192/2017, art. 5º (concessões de distribuição), e art. 10 (concessões de
transmissão).
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cessão de distribuição que ocorra associada à transferência de controle societário, o Decreto determina que o novo concessionário deverá adquirir os bens
e as instalações reversíveis vinculados à prestação do serviço que sejam de
terceiros, por valor correspondente à parcela de investimentos não amortizados e/ou não depreciados a eles associados, valorados pela metodologia
do VNR98.
Já nas licitações de concessões de distribuição ou transmissão, sem transferência de controle societário, o Decreto nº 9.192/2017 dispõe que o vencedor deverá adquirir do concessionário anterior os bens e as instalações reversíveis por valor correspondente à parcela de investimentos não amortizados
e/ou não depreciados a eles associados, calculados conforme o VNR.99 Caberá
ainda ao vencedor do certame ressarcir a prestadora de serviço público de
transmissão ou distribuição pelos saldos remanescentes, quando positivos,
de eventual insu iciência de recolhimento ou ressarcimento pela tarifa relativos a valores inanceiros, a serem apurados com base nos regulamentos da
ANEEL,100 incluídos aqueles constituídos após a última alteração tarifária.
A regulamentação do Decreto nº 9.192/2017 segue a determinação da Lei
nº 12.783/2013 sobre a possibilidade de realização da licitação sem reversão
prévia dos ativos vinculados à prestação de serviço, exceto se houver decisão
contrária emanada em Resolução do CPPI.101 Ademais, tem validade restrita,
já que as empresas interessadas na realização de licitação da concessão associada à alienação do seu controle societário deveriam encaminhar solicitação
ou rati icação da anterior, no prazo de 15 dias, no caso de distribuição, e de 45
dias, no caso de transmissão, contado da publicação do Decreto.102
Importa ressaltar que, com base nas disposições do e do Decreto
n° 9.192/2017 (c/c art. 8º da Lei nº 12.783/2013), foram realizados, com
sucesso, os leilões de privatização, com outorga de nova concessão por
30 anos, das concessionárias de distribuição controladas pela Eletrobras
(Amazonas Energia, Boa Vista Energia, Eletroacre, CEAL, CEPISA e CERON),
em 2018, bem como da distribuidora estadual CEA, do Estado do Amapá, em
98

Ver Decreto nº 9.192/2017, art. 4º, §15 (concessões de distribuição).

99

Ver Decreto nº 9.192/2017, art. 5º, §2º (concessões de distribuição), e art. 10, §1º (concessões de transmissão)

100

Ver Decreto nº 9.192/2017, art. 5º, §3º (concessões de distribuição), e art. 10, §2º (concessões de transmissão).

101

Ver o art. 14 do Decreto nº 9.192/2017.

102

Ver Decreto nº 9.192/2017, art. 1º, §2º, I (sobre os empreendimentos de distribuição), e art.
9º, §1º (sobre os empreendimentos de transmissão)
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2021. Também se realizou, com êxito, a venda de ativos de transmissão em
serviço da empresa de Amazonas-GT, no âmbito do Leilão de Transmissão
nº 01/2020-ANEEL, em seu Lote 11, por valor ixado no Edital, a qual se deu
sem a transferência do controle acionário da referida concessionária.
Em face da dinâmica setorial afeta às concessões de geração, foi editado
o Decreto nº 9.271/2018, que “regulamenta a outorga de contrato de concessão no setor elétrico associada à privatização de titular de concessão de
serviço público de geração de energia elétrica, nos termos da Lei nº 9.074, de
7 de julho de 1995”.
Não obstante o permissivo à União para, nos termos do art. 8º (§§ 1º-A
e 1º-C) da Lei nº 12.783/2013, promover a licitação de concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica associada à transferência de
controle societário de empresas controladas pelo Poder Público, seja da própria União, ou de Estados, Distrito Federal ou Municípios, o aludido comando
legal se refere a outorgas que não tenham sido prorrogadas nas condições da
referida lei – sujeitas portanto à licitação obrigatória pelo Poder Concedente –,
normalmente por conta de desinteresse do concessionário na sua renovação.103
Desse modo, o Decreto nº 9.271/2018 cuidou de atualizar a regulamentação, no tocante ao segmento de geração, dos arts. 26, 27, 28 e 30 da Lei
nº 9.074/1995, ainda vigentes (conforme já comentado), que autorizam a
União a “promover a privatização simultaneamente com a outorga de nova
concessão ou com a prorrogação das concessões existentes”, tanto de concessionárias de energia elétrica federais, estaduais, distritais ou municipais, dos
segmentos de geração, transmissão ou distribuição.
Aliás, foi com base nesses dispositivos da Lei nº 9.074/1995, que se deu
a privatização de empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, cujas outorgas vencem no horizonte deste Projeto de P&D (entre
2025 e 2032) e, como assinalado, conformam novos conjuntos de situações
jurídicas no tema da renovação de concessões no setor elétrico brasileiro.
Para melhor contextualização, cumpre recordar que a edição do Decreto
nº 9.271/2018 criou as condições para a renovação antecipada da concessão
da UHE Porto Primavera (que venceria em 2028), mediante nova outorga por
30 anos (com onerosidade para o período posterior a seu término), juntamente com a privatização da Cesp, a qual foi realizada pelo Estado de São
Paulo, em outubro de 2018.
103

Esse seria o caso, por exemplo, das concessões de usinas hidrelétricas da Cesp (Três Irmãos,
Ilha Solteira e Jupiá) e da Cemig (Três Marias, São Simão, Jaguara, Miranda e Volta Grande),
levadas a leilão pela União, após desistência expressa de sua prorrogação pelos respectivos
controladores ou por efeito de decisão judicial.
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Respeitados os contornos estabelecidos nos arts. 27 a 30 da Lei nº
9.074/1995, o Decreto nº 9.271/2018 trouxe importantes inovações na
outorga de novo contrato de concessão de geração (pelo prazo de até 30 anos)
ao licitante vencedor de processo licitatório de privatização da concessionária, para além do detalhamento de prazos e procedimentos de solicitação ao
Poder Concedente.
Nesse sentido, o Decreto nº 9.271/2018 torna obrigatória a mudança de
regime de gerador hídrico de energia elétrica, de serviço público para produção independente, com o pagamento de uso do bem público, nos termos estabelecidos no art. 7º da Lei nº 9.648/1998. Estabelece ainda a obrigação de
pagamento, à União, pelo vencedor da licitação, do valor de outorga de concessão (denominado Boni icação pela Outorga) quando da privatização da
pessoa jurídica titular do contrato de concessão, em alusão ao art. 15, inciso
II, da Lei nº 8.987/1995.104 No tocante à outorga nas licitações associadas à
privatização de titular controlada por estados, Distrito Federal ou municípios,
o valor mínimo e a forma de pagamento da Boni icação serão de inidos por
ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas e Energia e da Economia.105
Tratando-se de licitação associada à privatização de titular controlada pela
União, o valor mínimo da outorga será proposto pelos referidos Ministérios
ao Conselho do PPI.106 O valor mínimo da outorga deve se basear no beneício econômico- inanceiro adicionado pelo novo contrato de concessão de
geração de energia elétrica, representado pelo Valor Presente Líquido (VPL)
adicional do novo contrato.107
Para ins de transferência do controle societário, no regime do Decreto
nº 9.271/2018, o critério de seleção das propostas será o maior valor ofertado para aquisição das ações a serem alienadas da empresa objeto da privatização.108 Após inalizado o leilão, o percentual de ágio sobre o valor mínimo
para alienação de ações será aplicado sobre o valor mínimo de outorga da
concessão.109 Isso signi ica que os valores de outorga ixados no edital associado à privatização representam sempre um parâmetro mínimo sobre o qual
incidirá acréscimo, a depender do resultado inal do certame.

104

Ver Decreto nº 9.271/2018, art. 1º, §2º, V.

105

Ver Decreto nº 9.271/2018, art. 2º, §1º.

106

Ver Decreto nº 9.271/2018, art. 2º, §2º, II.

107

Ver Decreto nº 9.271/2018, art. 2º, §3º.

108

Ver Decreto nº 9.271/2018, art. 3º, §2º.

109

Ver Decreto nº 9.271/2018, art. 3º, §3º.
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Alterações importantes no Decreto nº 9.271/2018 foram promovidas pelo
Decreto nº 10.135/2019. A primeira, diz respeito à revogação do § 1º do seu
art. 1º, que excluía da sua abrangência outorgas que já tivessem sido prorrogadas no âmbito da Lei nº 12.783/2013, e cuja energia tivesse sido alocada,
em cotas de garantia ísica de energia e de potência, às concessionárias e às
permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica do SIN.
A segunda alteração previu outra ampliação da abrangência do Decreto nº
9.271/2018. Como regra geral, os controladores das concessionárias de serviço
público de geração de energia elétrica sob controle direto ou indireto da União,
de Estado, do Distrito Federal ou de Municípios deveriam solicitar a outorga
de nova concessão associada à privatização com prazo remanescente de pelo
menos 60 meses para o termo contratual.110 Na nova redação dada, esse prazo
reduziu-se para 42 meses.111 Com a inclusão do § 5º no art. 1º do Decreto nº
9.271/2018, facultou-se aos titulares de outorga de concessão com termo inal
inferior a 42 meses o encaminhamento da devida solicitação ao Ministério de
Minas e Energia em até 90 dias da publicação do Decreto nº 10.135/2019.112
Por outro lado, para nortear o processamento dos pedidos de licitação
associada à privatização no segmento de geração, determinou-se que as privatizações de que trata o Decreto nº 9.271/2018 devem, por regra, ser concluídas em até 18 meses de antecedência do termo contratual se forem solicitadas com 42 meses de antecedência.113 No caso das solicitações realizadas
em até 90 dias da publicação do Decreto nº 10.135/2019, o processo de privatização deve ser inalizado em até 6 meses antes do termo contratual.114
Cabe ressaltar ainda que o leilão de privatização da CEEE-GT, com sessão prevista para o 1º semestre de 2022, terá novo contrato de concessão de
geração, pelo prazo de 30 anos, com pagamento de UBP e Boni icação pela
Outorga ixados no edital, em consonância com a regulamentação estabelecida no Decreto nº 9.271/208 e suas alterações posteriores.
Por último, como marco na legislação sobre outorga de novas concessões
de geração de energia elétrica no país, cumpre destacar a promulgação da Lei
nº 14.182, de 12/07/2021, que “dispõe sobre a desestatização da empresa

110

Ver Decreto nº 9.271/2018, art. 1º, §2º, I, antes da emenda promovida pelo Decreto nº
10.135/2019.

111

Ver Decreto nº 9.271/2018, art. 1º, §2º, I, após da emenda promovida pelo Decreto nº
10.135/2019.

112

Ver Decreto nº 9.271/2018, art. 1º, §5º, incluído pelo Decreto nº 10.135/2019.

113

Ver Decreto nº 9.271/2018, art. 1º, §2º, VI, incluído pelo Decreto nº 10.135/2019.

114

Ver Decreto nº 9.271/2018, art. 1º, §6º, incluído pelo Decreto nº 10.135/2019.
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Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras)”, a qual é objeto de detalhadas
considerações no capítulo 5.
De todo o modo, antecipa-se que, nos termos da referida autorização
legislativa, a outorga de novos contratos de concessão a 22 usinas hidrelétricas, pelo prazo de 30 anos, totalizando 26,1 GW de potência instalada, é
condição para a desestatização dessa holding.
As Figuras 3.10, 3.11 e 3.12 sistematizam as possibilidades atuais de
prorrogação de concessões dos segmentos de geração, transmissão e distribuição no quadro jurídico em 2021, indicando as interrelações entre as diferentes leis vigentes e suas implicações.
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Figura 3.11 Previsões legais sobre prorrogação de concessões de
TRANSMISSÃO
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Figura 3.12 Previsões legais sobre prorrogação de concessões de
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Gênese e Transformação do
Modelo Setorial

4.1 Gênese Liberal e Expansão Estatal
A gênese do setor elétrico brasileiro remonta a iniciativas privadas voltadas
para iluminação pública, transportes e pequenas atividades manufatureiras.
O capital estrangeiro ingressa no setor no im do século XIX. Em 1920, havia
343 empresas de energia elétrica com concessões locais, quando a eletricidade já respondia por cerca de 47% da energia consumida pela indústria.
Esses anos são marcados por aquisição de concessionárias por empresas de
capital estrangeiro (Light e Amforp), suprindo as regiões mais desenvolvidas do país. A iniciativa privada predomina até a década de 1940, quando
os estados começam a consolidar concessões municipais – a exemplo do Rio
Grande do Sul e de São Paulo; porém, Light e Amforp ainda respondiam, respectivamente, por 44% e 14% da capacidade instalada de geração no país.115
A Figura 4.1 apresenta a evolução sintética do setor.
Até a década de 1930, o Estado interveio pouco no setor elétrico. A regulação do setor elétrico foi timidamente contemplada na Constituição Federal de 1891,
após a Proclamação da República, que atribuiu aos municípios a prerrogativa de
outorgar concessões de prestação de serviços elétricos e aos governos estaduais a
autoridade sobre o aproveitamento de quedas d’água. O Decreto nº 5.407 de 1904
estabeleceu regras gerais para contratos de concessão de hidrelétricas – prevendo
prazo máximo de 90 anos, sem indenização para reversão de ativos.

115

Conferir MELLO (1996), BAER & MCDONALD (1997) e DIAS LEITE 2014 .
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Figura 4.1 Evolução sintética do Setor Elétrico Brasileiro
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O distanciamento do governo federal se encerra com a publicação do
Código de Águas em 1934, a primeira legislação abrangente para o setor. A
União passa a ser o Poder Concedente para todas as atividades – geração,
transmissão e distribuição – prevendo outorgas de 30 anos com reversão de
ativos ao Estado, com ou sem indenização a ser estipulada no contrato.116 O
texto previa concorrência pública para a concessão do aproveitamento das
águas que se destinem a um serviço público, salvo dispensa por leis ou regulamentos.117 A cláusula ouro foi extinta, vedando reajustes por variações
cambiais, e o cálculo tarifário passou a icar vinculado ao custo histórico de
capital e à taxa ixa de remuneração (custo do serviço). O Código refreou a
116

O Código de Águas (Decreto nº 24.643/1934) estabeleceu o “prazo normal de 30 anos” para
as concessões de “produção, transmissão e distribuição da energia hidroelétrica”, com a seguinte ressalva: “Excepcionalmente, se as obras e instalações, pelo seu vulto, não comportarem amortização do capital no prazo estipulado neste artigo, com o fornecimento de energia
por preço razoável, ao consumidor, a juízo do Governo, ouvidos os órgãos técnicos e administrativos competentes, a concessão poderá ser outorgada por prazo superior, não excedente,
porém, em hipótese alguma, de 50 anos”.

117

Art. 44, parágrafo único: “No caso de renovação será preferido o concessionário anterior, em
igualdade de condições, apurada em concorrência”.
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expansão de companhias estrangeiras no setor, ao restringir as novas concessões e autorizações a empresas nacionais ou organizadas no Brasil. A implementação do Código, porém, foi lenta e enfrentou resistências.118
O pós-guerra é marcado pela maior presença e articulação estatal em
toda a economia, sobretudo na provisão de eletricidade. A criação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF) em 1945, com propósito de suprir o Nordeste com a futura energia hidrelétrica de Paulo Afonso, inaugura
a atuação do Governo Federal no setor, que reunirá suas diversas iniciativas
sob a holding Eletrobras em 1962. A década de 1960 reforça a atuação federal com a criação do Ministério de Minas e Energia e a exploração estratégica
do potencial hidrelétrico, com a entrada em operação de Furnas (1,2 GW) e
Três Marias (400 MW). Nas décadas seguintes, grandes projetos serão viabilizados (Figura 4.2), com destaque para a hidrelétrica de Tucuruí (8,7 GW),
a hidrelétrica binacional de Itaipu com o Paraguai (14 GW) e a usina Nuclear
de Angra I (657 MW).
A atuação centralizada estatal predominante até a década de 1990 –
executada através de arranjos integrados entre geração, transmissão e distribuição – determinou a conformação atual do sistema elétrico brasileiro.
Paulatinamente, os potenciais hidrelétricos foram aproveitados em diferentes bacias hidrográ icas, construindo usinas em cascata ao longo dos rios com
grandes reservatórios de regularização e armazenagem, interconectadas aos
centros de carga por extensas linhas de transmissão.119 Os reservatórios e a
interligação entre diferentes regiões permitiram a administração da variabilidade hidrológica tropical, enquanto a presença estatal orientou a gestão
centralizada da operação e expansão do sistema.

118

119

A Light, maior concessionária da época, se opunha à remuneração do capital pelo custo histórico dos investimentos, defendendo o custo de reposição ou renovação. Na prática, o dispositivo tinha pouca in luência na determinação das tarifas, face às pressões políticas e barreiras
burocráticas (GOMES et al., 2002). O levantamento da base de ativos da Light, necessário para
remuneração dos investimentos, só foi realizado nos anos setenta (DIAS LEITE, 2014).
A expansão do setor se apoiou, desde sempre, sobre a predominância hidrelétrica. Em 1910,
as hidrelétricas respondiam por 82% da capacidade instalada no país (152 MW), mantendo-se em torno deste patamar até os anos 2000. O parque gerador passa de 778 MW em
1930, para 11 GW em 1970, 33 GW em 1980, 53 GW em 1990, 73 GW em 2000 e 92 GW em
2005. A partir de então, a matriz se diversi ica através da realização de leilões centralizados,
observando di iculdade para expansão hidrelétrica, entrada de novas renováveis (biomassa e
eólica) e expansão termelétrica (óleo, diesel e gás natural), alcançando 168 GW de capacidade
instalada em 2019, com 69% de potência hidrelétrica.
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Figura 4.2 Evolução da potência instalada hidrelétrica e da capacidade
dos reservatórios
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Fonte: ONS

Assim como em outras indústrias de rede, o aproveitamento de economias de escala e escopo por empresas verticalmente integradas reguladas
pelo custo do serviço, atuando em todos os segmentos da cadeia, garantiu a
expansão do sistema e o acesso crescente com tarifas reais declinantes.
A equalização tarifária em todo país foi instituída em 1974, com o objetivo de reduzir o custo da energia em regiões menos densas e mais desfavorecidas. A equalização inaugura a prática reiterada ao longo do tempo de
instituir subsídios cruzados e contas setoriais para administrar políticas
públicas. A equalização foi operacionalizada através da Reserva Global de
Garantia (RGG), que promovia a transferência de recursos entre as concessionárias superavitárias e as de icitárias; e por meio da Conta de Resultados
a Compensar (CRC), na qual eram registrados as insu iciências e os excessos de remuneração de cada concessionário a serem incorporados à tarifa
corrigida no exercício iscal seguinte (GOMES et al., 2002). Como resultado
da alta da in lação após o choque de 1979, o governo, através do Decreto nº
83.940/1979, condicionou o reajuste tarifário à aprovação de ministro de
Estado ou chefe da Secretaria de Planejamento (SILVA, 2011).
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A crise econômica da década de 1980 afetou a sustentabilidade do setor.
O descontrole in lacionário, o represamento tarifário, a elevação dos juros e
a redução da demanda, em cenário de expansão signi icativa da capacidade
instalada promovido por vultosos investimentos iniciados na década anterior,
desestabilizam os luxos inanceiros e acumulam crescentes passivos para o
governo federal. A fragilidade do setor será equacionada na década de 1990,
responsável por revisitar o papel do estado em toda a economia e por reconciliar o papel da iniciativa privada no setor elétrico brasileiro.

4.2 Abertura Pós-Constituição de 1988 e Evolução Posterior
Idealizada em um contexto de elevado endividamento externo e de baixa
capacidade de investimentos, a CF/1988 re lete um movimento de abertura
da economia brasileira para permitir maior participação do investimento privado em diversos setores econômicos. No caso do setor elétrico, a mudança
de orientação na participação governamental se deu a partir do governo
Collor, quando a base econômica na qual se apoiaria a reestruturação do setor
elétrico foi formada, rompendo com o até então vigente sistema de proteção tarifária e com a elevada participação estatal iniciada a partir do Plano
Nacional de Desestatização.
A abertura do setor elétrico se deu a partir de uma séria de reformas,
destacando-se a edição da Lei nº 8.631/1993 que, dentre outras medidas,
extinguiu a remuneração garantida dos concessionários e alterou a RGR,
que passou a ser coberta pela tarifa e não mais abatida da remuneração da
concessionária. Ademais, determinou-se que os níveis das tarifas de fornecimento de energia elétrica (para a cobertura do custo de serviço) seriam propostos pelo concessionário, ao Poder Concedente, que os homologaria, em
15 dias, implicando a ausência de manifestação de inconformidade deste, a
homologação da respectiva proposta. Abrindo caminho para o processo de
desverticalização do setor elétrico, foram estabelecidas duas tarifas de energia elétrica: uma de geração, que incluía os custos de transmissão, e outra de
distribuição.
Dando seguimento às reformas iniciadas no Governo Collor, um novo
modelo de setor elétrico foi inaugurado no governo Fernando Henrique
Cardoso a partir do projeto de Reestruturação do Sistema Elétrico Brasileiro
(RE-SEB), que visava ampliar a competição e a participação privada para
aumentar a e iciência e o investimento no sistema, dada a incapacidade de

94
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o Estado arcar com essa responsabilidade. Assim, teve início uma profunda
reforma do Estado a partir de 1995, colocada em prática por meio das privatizações, com base na Lei nº 8.031/1990, que criou o Programa Nacional de
Desestatização (PND). As reformas buscaram a liberalização e o término de
monopólios de diversos serviços públicos (COUTINHO, 2014 .
Três leis estruturaram essa mudança de concepção: (i) a Lei Geral das
Concessões (Lei nº 8.987/1995), que estabeleceu o regime de concessão e
permissão da prestação dos serviços públicos nos três níveis da federação;
(ii) a Lei das Concessões do Setor Elétrico (Lei nº 9.074/1995), que estabeleceu normas para outorga e prorrogação de concessões e permissões de serviços públicos, fornecendo ainda o arcabouço legal para o intenso processo de
venda de empresas públicas estaduais, primeiramente na área de distribuição
de energia elétrica, bem como regulamentou a igura do produtor independente de energia e instituiu o consumidor livre; e (iii) a Lei nº 9.427/1996,
que, dentre outros provimentos, criou a ANEEL.
Ainda vigente, a Lei Geral das Concessões (LGC) disciplina o conceito
de serviço adequado, traz os direitos e as obrigações dos usuários, do Poder
Concedente e da concessionária, dispõe sobre a licitação e o contrato de concessão – em cujas cláusulas essenciais se inclui a prorrogação120 –, da intervenção e da extinção da concessão, dentre outros temas importantes para o
setor elétrico. Contudo, no que diz respeito à prorrogação, os contratos vigentes à época foram regulados pela Lei nº 9.074/1995, que possibilitou a prorrogação de concessões existentes de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica pelo prazo de até 20 anos, o que levou uma parcela signi icativa de concessões a vencer em 2015. No caso de privatização da concessionária, a Lei nº 9.074/1995 autorizou a outorga de nova concessão pelo prazo
de 30 anos, razão pela qual vencem a partir de 2025 os primeiros contratos
de concessão nos três segmentos (G, T e D). As outorgas de novas concessões
teriam prazo de 35 anos, para geração, e 30 anos, para transmissão e distribuição, permitida prorrogação por igual e correspondente período. A Lei foi
objeto de inúmeras alterações, mas permanece em vigor até o presente.
Nos anos de 1997 e 1998, as reformas foram aprofundadas com a implementação de novas regulamentações: a Lei nº 9.433/1997 instituiu o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; a Lei nº 9.648/1998 criou o
Mercado Atacadista de Energia (MAE) e o Operador Nacional do Sistema (ONS);
a Portaria DNAEE nº 446/1997 consolidou as Condições Gerais de Fornecimento
120

Vide art. 23, inciso XII, da Lei nº 8.987/1995.
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de Energia Elétrica, e a Resolução ANEEL nº 94/1998 de iniu os limites de concentração nas atividades de distribuição e geração de energia elétrica.
Assim, a reestruturação setorial a partir de 1995, com base nos estudos
e proposições do RESEB, acabou com a reserva geográ ica de mercado, passando a expansão do sistema interligado nacional a se dar mediante a licitação e contratação de novas concessões de geração e transmissão e a outorga
de autorizações de geração. O novo arranjo trouxe a igura do comercializador
de energia. No entanto, as medidas não foram capazes de destravar o investimento privado no setor, fato que foi apontado pela Comissão de Análise do
Sistema Hidrotérmico de Energia Elétrica.121
Ainda vivendo um período de ajuste macroeconômico herdado do
governo anterior, os governos Lula mantiveram boa parte das diretrizes da
política econômica, conquistando a con iança do mercado. No que se refere
ao setor elétrico, o Ministério de Minas e Energia propôs um novo desenho
institucional que objetivava estimular a retomada dos investimentos no setor
e universalizar a cobertura do serviço.
O novo modelo de organização comercial e de governança se materializou com a edição da Lei nº 10.848/2004 e do Decreto nº 5.163/2004, que
criou a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), além de estabelecer a obrigatoriedade do leilão para a contratação de energia elétrica por
parte das distribuidoras.
A Lei nº 10.848/2004 também trouxe mudanças nos prazos de prorrogação. As outorgas de geração seriam concedidas pelo prazo necessário à amortização dos investimentos, limitado a 35 anos. As novas outorgas não seriam
passíveis de prorrogação. Já os prazos das prorrogações de concessão dos
empreendimentos de geração outorgados entre 08/07/1995 e 11/12/2003
foram reduzidos de 35 para até 20 anos.
O Novo Modelo proposto tinha como objetivos promover a segurança
de suprimento, a universalização do acesso à energia elétrica e a modicidade das tarifas, por meio do estabelecimento de regras para a comercialização de energia e a outorga de autorizações e concessões. O setor elétrico
brasileiro mudou signi icativamente nesse período, sendo percebida relativa estabilidade regulatória até setembro de 2012, quando foi editada a
MP nº 579, convertida posteriormente na Lei nº 12.783/2013. O governo
121

A Comissão de Análise do Sistema Hidrotérmico de Energia Elétrica foi criada em 22 de maio
de 2001 com a função de diagnosticar as causas do desequilíbrio entre oferta e demanda de
energia elétrica.

96

Concessões no Setor Elétrico Brasileiro – Evolução e Perspectivas

brasileiro esperava promover uma redução da tarifa de energia paga pelo
consumidor inal através de medidas estabelecidas pela MP nº 579, como
a desoneração de alguns encargos setoriais, de antecipação da prorrogação das concessões que venceriam a partir de 2015 e de aportes diretos do
tesouro à Conta do Desenvolvimento Energético (CDE).
O governo propôs aos concessionários de geração a antecipação da renovação de concessões com vencimento até 5 anos à frente. Na sua visão, dada a
proximidade do termo inal dos contratos, os ativos investidos pelas concessionárias já estavam amortizados e depreciados. Acreditava-se que as novas
concessões alcançariam preços mais vantajosos para os consumidores, dado
que não precisariam cobrir tais custos. Na prática, porém, boa parte dos concessionários (no segmento de geração, repita-se) não se dispôs a renovar os
contratos, seja por não considerar os termos vantajosos, seja pela condução
do processo por parte do governo não ter dado tempo su iciente para que o
mercado analisasse suas possibilidades. O resultado inesperado impactou o
setor elétrico como um todo. Uma vez que as concessões próximas ao vencimento correspondiam a cerca de 34% da energia contratada, a não adesão
de parte das concessionárias de geração à proposta governamental deixou as
distribuidoras expostas (dé icit de cobertura de contratos para fazer frente a
suas necessidades de atendimento do mercado). Essas, por sua vez, precisaram cobrir a diferença no mercado de curto prazo, num contexto de restrição
hidrológica que tornou o custo da energia signi icativamente desvantajoso
– sem contratos em volume su iciente, as distribuidoras tiveram que “liquidar” suas exposições contratuais e preços consideravelmente mais elevados.
Ainda que pudessem transferir essa elevação de preços às tarifas, os impactos
sobre os consumidores e o mercado foram consideravelmente negativos.
Após a MP nº 579, a questão da proximidade de encerramento de número
representativo de contratos se repetiu com a iminência do vencimento de
mais de 40 contratos de distribuição entre 2015 e 2017, o que representava
aproximadamente 30% da demanda do mercado regulado. Na ocasião, a
opção adotada pelo governo foi a realização de prorrogação dos contratos das
distribuidoras de energia elétrica por meio de aditivo contratual, pelo prazo
de 30 anos, com fundamento no Decreto nº 8.461/2015.
Como pode-se observar, as prorrogações ou renovações de concessões
do setor elétrico efetivadas nos últimos anos não foram realizadas a partir de
um procedimento licitatório, mas por meio de autorização direta do Poder
Executivo. Os efeitos se operaram especi icamente para um universo de contratos cujo vencimento estava muito próximo de acontecer, envolvendo as
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concessões (existentes e em operação) alcançadas pelos arts. 17, § 5º (transmissão), 19 (geração) e 22 (distribuição), todos da Lei nº 9.074/1995, e considerando o disposto nos arts. 1º e 2º (geração), 6º (transmissão) e 7º (distribuição), todos da Lei nº 12.783/2013.
Consoante indicado na Introdução e discriminado no capítulo 1 deste livro,
as outorgas com termo inal no horizonte até 2032 são, em sua grande maioria,
decorrentes de licitações de contratação de novas concessões (G e T),122 ou de
privatização de concessionárias de energia elétrica (G, T e D), as quais foram
realizadas com base nos arts. 4º (§§ 2º e 3º) e 27 a 30 da Lei nº 9.074/1995.
Especialmente em relação esses dois grupos de concessões, embora a
possibilidade de suas renovações tenha reconhecido respaldo constitucional, legal e contratual, não há ainda um cenário institucional e jurídico claro
acerca dos procedimentos e das regras a serem aplicados às prorrogações dos
contratos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

4.3 Liberalização, Reestruturação e Licitação para Expansão
A evolução do setor elétrico brasileiro acompanhou o desenvolvimento da
indústria de eletricidade no mundo. O setor nasce a partir de empresas privadas com atuação local; se desenvolve com consolidação e integração das atividades em torno de monopólios verticalizados, de capital majoritariamente
estatal; e assiste a reestruturações e abertura a partir da década de 1990.
A reforma liberalizante dos anos noventa foi interrompida após o racionamento de 2001, sem concretizar a implementação de um mercado atacadista de energia ou alcançar ampla liberalização no varejo. A reestruturação
seguinte, no início dos anos 2000, buscou assegurar maior centralização e
intervenção para contratação no mercado regulado. Os anos 2010 foram marcados por intervenções sucessivas e conjunturais, cujos remendos alteraram
a alocação de custos e riscos do setor sem estruturar um novo arcabouço mais
adequado e funcional. A intervenção da MP nº 579 de 2012 e os seus desdobramentos, com impacto signi icativo para a prática das renovações de concessões, tornaram patente o esgotamento do modelo atual e a necessidade de
rearranjos estruturais.
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Estão incluídas também as concessões de serviço público de geração realizadas pelo antigo
DNAEE, no periodo entre a promulgação da CF/1988 e a edição da Lei Geral de Concessões.
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4.3.1 A liberalização dos anos 1990
A reforma liberalizante da década de 1990 almejava abertura a capitais privados e busca por maior e iciência, através da implementação do Projeto de
Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (RE-SEB). Empresas foram desverticalizadas, estabelecendo-se contratos, e novas instituições foram criadas
para assegurar o funcionamento da nova arquitetura, em especial o ONS e a
ANEEL. O Mercado Atacadista de Energia (MAE) foi instituído e grandes consumidores se tornaram elegíveis à livre comercialização, com liberdade para
contratar diretamente a sua demanda por energia.123
A abertura do mercado atacadista descentralizou a coordenação da
expansão, que passou a ser orientada pelas decisões individuais de contratação e investimento dos agentes; porém, a operação permaneceu centralizada
sob o comando do ONS. A centralização não permitiu a gestão individual de
recursos e riscos. O receio residia principalmente na (in)capacidade de lidar
com as externalidades nas decisões de produção de diferentes usinas.
A predominância de hidrelétricas em cascata em diversas bacias hidrográ icas, a elevada capacidade de armazenamento dos reservatórios e a
ampla possibilidade de intercâmbio elétrico-energético propiciado pelo SIN
constituem elementos distintivos do sistema brasileiro. A con iguração de
expressivo volume de usinas em cascata implica externalidades nas escolhas individuais de geração: a decisão de produção de uma usina impacta a
capacidade de produção de outra (a jusante) localizada na mesma cascata. Os
reservatórios dessas usinas criam, portanto, um dilema intertemporal entre
utilizar água no presente ou armazená-la para o futuro, utilizando tecnologias
complementares mais custosas – térmicas despacháveis, isto é, com combustível disponível e geração controlável.
A gestão coordenada da geração no sistema brasileiro viabilizou ganhos
signi icativos de escala e escopo. Essa singularidade condicionou a arquitetura
e o arcabouço legal-regulatório subjacentes a seu funcionamento, restringindo,
de certo modo, as possibilidades de reestruturação do setor. A opção adotada
foi preservar a gestão ísica centralizada do parque gerador e criar mecanismo
de compartilhamento de risco – o Mecanismo de Realocação de Energia (MRE).
123

Consumidores com demanda contratada acima de 3 MW passaram a poder adquirir energia
livremente de qualquer fornecedor (consumidor livre); e aqueles com consumo entre 500 kW
e 3 MW também se tornaram elegíveis, desde que a energia seja oriunda de fontes incentivadas – eólica, PCHs, biomassa ou solar (consumidor especial). A Portaria do MME nº 465/2019
de iniu novos limites, permitindo a livre comercialização com consumo mínimo de 1 MW em
2022 e 500 kw em 2023.
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O ONS icou responsável pela otimização intertemporal do despacho
do parque hidrotérmico, determinando montante e momento da geração de
cada usina por ordem de mérito de custo; enquanto as hidrelétricas icaram
passivas em relação às suas decisões de geração, socializando o risco hidrológico assumido com as demais usinas participantes do MRE. 124
O MRE realoca, para efeitos de contabilização e comercialização, toda
energia gerada pelo pool hidrelétrico entre as usinas participantes, considerando a energia assegurada de cada usina. Isto é, realoca dé icits ou superávits de geração, em relação à energia assegurada, de usinas superavitárias
para usinas de icitárias. Espera-se que a geração do pool de hidrelétricas seja
equivalente ou superior ao somatório das energias asseguradas, atualmente
denominadas de garantias ísicas, que representam a contribuição energética
média esperada para um dado grau de risco tolerado (KELMAN et al., 2002).
Neste contexto, os certi icados de energia assegurada atribuídos a cada usina
passaram a ser determinantes para a remuneração das geradoras, limitando
a quantidade de energia comercializável e a sua participação ponderada na
geração conjunta agregada no MRE.
Após a realocação no MRE, as sobras ou dé icits individuais de energia são
liquidadas no mercado de curto prazo, con igurando a exposição inanceira
ao risco hidrológico. A razão entre a geração observada e a média esperada
é expressa pelo GSF (generating scaling factor), cujo valor abaixo da unidade
(dé icit a ser liquidado) se tornou um problema crônico a partir de 2012.125
Já para o segmento de transmissão, a competição na entrada foi estabelecida através de processo licitatório em leilões centralizados nos quais os
agentes competem pelo direito de implantar, operar e manter ativos de transmissão durante a concessão – Build, Operate, Own and Transfer Contracts
(BOT) –, pelo prazo de 30 anos. O primeiro leilão ocorreu em 1999. Cerca de
30 contratos de concessão foram irmados entre 1999 e 2003. Na competição
pelo mercado, vencem empreendedores que demandam menor receita para
construção e prestação do serviço (RAP). A operação segue os comandos do
ONS, sem imputar aos transmissores risco de demanda.
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Na presença de externalidades, como enunciado pelo Teorema de Coase, mecanismos de mercado produzem alocações e icientes se os direitos de propriedade forem bem de inidos (a
despeito de sua alocação) e não houver custos de transação. Portanto, a centralização é relexo da ausência de de inições claras que permitem que soluções descentralizadas alcancem
resultados mais e icientes. O mercado faltante para transacionar a água entre os reservatórios
interligados na cascata compromete soluções descentralizadas.
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Para discussão mais detalhada, conferir Oliveira (2007), Romeiro (2015) e Dutra e Amorim (2018).
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No processo de abertura, as privatizações icaram quase restritas ao segmento de distribuição, já que a maior certeza do luxo de caixa reduzia riscos,
facilitando a preci icação dos ativos. Frente à perspectiva de ampliar a privatização para ativos de geração já em operação, a expansão de nova capacidade
instalada tornou-se menos atrativa. Paralelamente à expansão frustrada,
outros fatores contribuíram para o racionamento de 2001, como o aumento
da demanda, o sobredimensionamento de energias asseguradas e a evolução
desfavorável da hidrologia. Abriu-se espaço para uma nova reforma.

4.3.2 A reestruturação dos anos 2000
A reforma dos anos 1990 não logrou introduzir um mercado atacadista de
energia, com a interrupção da implantação do novo modelo em meio ao racionamento; e tampouco avançou signi icativamente na liberalização do varejo,
reduzindo o alcance dos bene ícios pretendidos.126 O impacto econômico do
racionamento suscitou uma nova reestruturação do setor nos anos 2000, a
qual preservou grande parte do arcabouço institucional-regulatório instituído
na década anterior. O principal desa io da nova reforma estava em estruturar
mecanismos capazes de viabilizar a expansão do sistema, articulando soluções
de inanciamento e alocação de risco em um mercado em expansão.127
Nesta perspectiva, preservou-se a operação centralizada do ONS e o
compartilhamento do risco hidrológico pelo MRE, restabelecendo a coordenação centralizada da expansão. Incapaz de desempenhar as funções para a
qual havia sido concebido, o MAE foi extinto. A Câmara de Comercialização
de Energia Elétrica (CCEE) foi instituída e dois ambientes de comercialização
distintos foram estabelecidos: o ACR e o ACL.
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) foi instituída para reagrupar
as funções de planejamento do setor. No novo arcabouço, o planejamento da
expansão da transmissão é determinativo – a cargo das necessidades de curto
prazo identi icadas pelo ONS, do planejamento de longo prazo da EPE e das
políticas de inidas pelo MME. Já o planejamento da expansão da geração é
indicativo, sujeito à projeção da demanda futura e da competição entre as fon-
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Joskow (2008) reporta o Brasil como exemplo de país no qual as reformas liberalizantes no
setor elétrico foram interrompidas. O racionamento foi um ponto de in lexão no processo.
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A Exposição de Motivos da reforma enumera como princípios: a modicidade tarifária; a continuidade e qualidade do serviço; a justa remuneração dos investidores; e a universalização
do acesso.

Gênese e Transformação do Modelo Setorial

101

tes, embora existam inúmeros instrumentos capazes de direcionar na prática
a evolução da matriz.
A reestruturação dos anos 2000 preconizou arranjos contratuais centralizados, em detrimento de soluções de mercado. Enquanto a reforma dos anos 1990
buscou introduzir a competição no mercado atacadista de energia, a reforma
dos anos 2000 estabeleceu a competição pelo mercado futuro das distribuidoras, através da disputa por contratos de comercialização de energia do ambiente
regulado (CCEAR) de longo prazo – Power Purchase Agreements (PPA).
No ACR, as distribuidoras constituem um pool comprador para atender
a projeção de demanda futura (até seis anos à frente), através da realização
de leilões centralizados periódicos. Já no ACL, comercializadores, geradores e
consumidores livres (e especiais) podem negociar livremente preços e prazos
em contratos bilaterais. Neste ambiente, prevalecem contratos com prazos
signi icativamente inferiores aos CCEARs.
Os CCEAR são irmados com os vencedores dos leilões de energia, com
indexação de in lação e de combustíveis para custos variáveis de térmicas
movidas a combustíveis fósseis. Em princípio, este modelo replicou no segmento de geração a experiência exitosa dos primeiros leilões de transmissão;
porém, de inindo competição na entrada (pelo mercado) em segmento potencialmente competitivo (no mercado).
Os contratos do mercado regulado, resultantes dos leilões, constituem
recebíveis passíveis de constituir garantia (colateral) em inanciamento de
longo prazo, historicamente liderado pelo BNDES.128 Consequentemente, a
expansão icou dependente (i) da evolução do mercado regulado; (ii) da realização de leilões periódicos; e (iii) de recursos do BNDES, historicamente a
juros favorecidos.129
A proeminência do BNDES no inanciamento de longo prazo condicionou
a expansão do parque gerador ao ambiente regulado e restringiu o tamanho
do ambiente livre às “sobras” da energia não contratada com as distribuidoras. Os editais dos leilões, em geral, impõem contratação mínima de 70% para
o mercado regulado. A Figura 4.3 apresenta a evolução das aprovações do
banco para o setor de energia.
128

Para referências, conferir Gonçalves et al. (2016).
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Na prática, a disputa nos PPAs leilões de energia para construção de nova capacidade se traduziu em disputa pelo acesso ao inanciamento a juros favorecidos pelo BNDES. Esse modelo
garantiu a expansão de infraestrutura, mas inibiu o mercado incipiente de project ϔinance e
a entrada de agentes tradicionalmente inanciadores da expansão, ao criar uma defasagem
entre as condições oferecidas pelo Banco e os demais competidores.
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Figura 4.3 Aprovação de operações de financiamento do BNDES para o
setor de energia elétrica
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Nota: Valores em R$ bilhões constantes de junho/2019
Fonte: FGV – Direito SP/CERI com dados do BNDES

Para ambos os ambientes de contratação – livre e regulado –, o modelo
regulatório conta com mecanismos para adequação entre luxos contratuais
e realidades ísicas e operativas, determinando que a totalidade do consumo
deve estar respaldada por contratos e que todo contrato deve estar lastreado
em garantia ísica – a energia assegurada de inida em ato regulatório e agora
estendida a todas as fontes. Assim, os geradores só podem comercializar
energia no limite de sua garantia ísica. As diferenças entre montantes contratados e efetivamente gerados ou consumidos são apuradas e liquidadas
mensalmente na CCEE, pelo preço de liquidação de diferenças (PLD) – o custo
marginal de operação (CMO) resultante da otimização do ONS, limitado a piso
e teto de inido anualmente pela ANEEL.
A restrição de comercialização à garantia ísica gera distorções na comercialização de energia e na alocação de custos e riscos vigente no Brasil. Por um
lado, di iculta-se a necessária e periódica revisão das garantias ísicas – parâmetro técnico crucial para a con iabilidade – atribuídas na outorga, pois tem
implicações comerciais para os agentes.130 Por outro lado, limita-se a comercialização de energia ao estoque existente de garantias ísicas (comumente
denominado de lastro). Assim, o modelo atual restringe a comercialização à
contribuição energética esperada das usinas, desconsiderando outros atributos das fontes e limitando a formação de um mercado de energia efetivo.
130

A revisão da garantia ísica está limitada, por lei, a 5% a cada revisão e a 10% ao longo de toda
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A garantia ísica pode ser comercializada em contratos de quantidade
de energia ou de disponibilidade de energia. Nos contratos de quantidade, o
risco hidrológico foi (originalmente) alocado nos geradores. Já nos contratos
de disponibilidade, a exposição inanceira ao risco hidrológico é assumida
pelos consumidores. Em geral, a modalidade de quantidade é voltada para
as geradoras hidrelétricas, que compartilham o risco hidrológico no MRE. Já
modalidade de disponibilidade foi direcionada para as termelétricas. Nestes
contratos, estipula-se uma parcela de remuneração ixa e outra de remuneração variável, para cobrir os gastos operacionais quando a central é despachada. A MP nº 579/2012, como será analisado adiante, alterou essa estrutura, ao condicionar as renovações das outorgas à comercialização de cotas
de garantia ísica, realocando o risco hidrológico das geradoras hídricas para
os consumidores cativos.
O novo modelo segregou a competição entre empreendimentos novos
(“energia nova”) e existentes (“energia velha”), segmentando as licitações
para contratação de energia em leilões de energia existente, energia nova,
fontes alternativas, reserva e estruturantes. Os leilões de energia existente
estabelecem entrega a partir do ano seguinte (A-1) ou subsequente (A-2), ao
passo que o leilão de energia nova é realizado três (A-3), quatro (A-4), cinco
(A-5) ou seis anos (A-6) antes do início de entrega para permitir a expansão.
Os leilões de fontes alternativas são voltados para fontes incentivadas (eólica,
solar, PCHs e biomassa) e os estruturantes para empreendimentos de inidos
pelo CNPE com prioridade de licitação, tendo em vista caráter estratégico e
de interesse público. Esta modalidade foi utilizada para licitar as usinas de
Belo Monte, Jirau e Santo Antônio.
No leilão de energia de reserva, a demanda é determinada pelo Poder
Concedente e os custos da contratação são rateados entre todos os consumidores
via encargo. Este leilão foi utilizado na prática para cobrir o sobredimensionamento das garantias ísicas do parque gerador, as quais não foram revisadas ao
longo dos anos como legalmente previsto. O leilão de energia de reserva também
foi direcionado para viabilizar a contratação de fontes especí icas (especialmente
eólica), restringindo a competição na habilitação das fontes nos certames. O leilão
de energia existente, por sua vez, foi utilizado para recontratar os ativos de centrais geradoras com contratos vencidos e para ajustar as previsões de demanda
futura das distribuidoras à evolução efetiva de seus mercados.

a concessão.
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A competição entre as diferentes fontes de energia nos leilões depende
das regras estabelecidas nos editais e de parâmetros e metodologias de cálculo como a garantia ísica e o Índice Custo-Bene ício (ICB), que buscam
estimar a contribuição das fontes para o atendimento energético futuro. O
ICB permite comparar tecnologias distintas de geração, se traduzindo em
um valor esperado do preço da energia ponderado por cenários hidrológicos projetados.
A escolha das fontes nos leilões através do ICB privilegiou a contratação de térmicas lexíveis com baixo custo ixo, mas elevado custo variável. A
geração esperada projetada no leilão tende a não se veri icar na prática, o que
torna a comparação por custos esperados equivocada. O maior despacho térmico observado a partir de 2012 não foi vislumbrado nos leilões, resultando
em um parque com vultosos custos variáveis de geração.131
O acionamento ininterrupto de térmicas contratadas para operar esporadicamente revelou custos de escolhas centralizadas. Se por um lado a centralização assegurou a expansão da matriz, por outro, permitiu elevado discricionariedade e interferência na competição entre as fontes, direcionando
o per il da matriz futura através do desenho dos processos competitivos. Em
um setor caracterizado por investimentos de longo prazo de maturação, as
decisões se propagam com dependência de caminho e, muitas vezes, aprisionamento de trajetória.
Os leilões do mercado regulado constituem mecanismos de seleção
dos projetos a serem instalados, de inindo acesso ao crédito de longo prazo.
A de inição dos produtos, parâmetros e sistemática dos leilões determina a
competição entre as fontes, afetando a competitividade de cada alternativa.
Além de selecionar os projetos, os leilões de inem os preços de energia dos
contratos de longo prazo (custo marginal de expansão), capturando rendas
inframarginais dos geradores. As rendas inframarginais decorrem da diferença entre o preço da energia e o custo marginal de operação e são responsáveis
por cobrir os custos ixos dos ativos.
A predominância de hidrelétricas na matriz brasileira, com tempo de
vida útil prolongado, não raro gera preocupações com captura e a alocação de
rendas inframarginais (renda hidráulica). Sob esta perspectiva, as escolhas por
renovação ou nova licitação de ativos de geração, especialmente de hidrelétricas, envolvem disputas por rendas e concepções distintas de sua alocação.

131

Para discussão mais detalhada, conferir Romeiro et al. (2020) e Dutra e Romeiro (2020).
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4.3.2.1 Governança institucional do Setor Elétrico no Brasil
Para melhor compreensão das funções desenvolvidas pelos órgãos de governança integrantes do setor elétrico brasileiro, apresenta-se a seguir um
resumo de suas principais funções e competências.
Figura 4.4 Quadro institucional do setor elétrico
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Fonte: CCEE
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•

Ministério de Minas e Energia: instituído pela Lei nº 3.782/1960, é
responsável pela formulação e implementação de políticas públicas
para o setor energético nacional. É composto pelas secretarias de
(i) petróleo, gás natural e biocombustíveis; (ii) geologia, mineração
e transformação mineral; (iii) energia elétrica, e d) planejamento e
desenvolvimento energético, além de ter vinculadas à sua estrutura
a Petrobrás e a Eletrobras.

•

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE):132 órgão interministerial de assessoramento ao Presidente da República para
formulação de políticas e diretrizes de energia, presidido pelo
Ministro de Minas e Energia e composto pelos Ministros da Ciência,
Tecnologia e Inovação; da Economia; do Desenvolvimento Regional;
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; do Meio Ambiente; da

Vide Resolução CNPE nº 14/2019, que aprova o Regimento Interno do Conselho Nacional de
Política Energética.
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Economia; da Casa Civil; da Infraestrutura; das Relações Exteriores
e da Segurança Institucional, e pelo Presidente da Empresa de
Pesquisa Energética. O CNPE conta, ainda, com 1 (um) representante dos Estados e do Distrito Federal e 2 (dois) representantes de
instituições acadêmicas brasileiras. O Ministério de Minas e Energia
exercerá as atribuições de Secretaria-Executiva do CNPE.
•

ANEEL: a agência reguladora é uma autarquia sob regime especial,
vinculada ao MME, criada por meio da Lei nº 9.427/1996, com o
objetivo de regular e iscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com
as políticas e diretrizes do governo federal. Dentre suas principais
atividades, destacam-se: (i) a regulação, a iscalização e o controle
das atividades de produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica; (ii) a gestão e o fomento de programas
de Pesquisa e Desenvolvimento e de E iciência Energética; (iii) a
de inição da metodologia de cálculo de tarifas; (iv) a mediação
de con litos na esfera administrativa entre concessionárias, permissionárias, autorizadas, produtores independentes e autoprodutores, assim como entre esses agentes e consumidores; (v) a
realização de licitações relacionadas às concessões do setor, por
delegação do Poder Concedente da União e (vi) a implementação
de políticas públicas orientadas pelo MME.

•

ONS: instituído pela Lei nº 9.648/1998, regulamentada pelo Decreto
nº 5.081/2004, o ONS é o órgão responsável pela coordenação, pelo
controle da operação das instalações de geração e transmissão de
energia elétrica no SIN e pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do País, sob a regulação e iscalização da ANEEL.

•

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE): instituída
em 2002 em substituição do MAE, é o órgão para as trocas do mercado, com a principal função de intermediar as atividades de compra
e venda de energia em todo o Brasil, destacando-se especialmente a
função da contabilização e da liquidação inanceira no mercado de
curto prazo de energia. Ainda, tem como atribuições (i) a implantação e a divulgação das regras e procedimentos de comercialização
de energia; (ii) a gestão de contratos do ACR e do ACL; (iii) a manutenção do registro de dados da energia gerada e da energia consumida, e d) a apuração de eventuais infrações cometidas por agentes
do mercado e o cálculo das penalidades;

•

Empresa de Pesquisa Energética (EPE): instituída pela Lei nº
10.847/2004, é uma empresa pública vinculada ao MME, cuja fun-
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ção é prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a
subsidiar o planejamento do setor energético.
•

Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE): instituído pela
Lei nº 10.847/2004, tem por função acompanhar e avaliar permanentemente a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético em todo o território nacional. O CMSE é presidido pelo
MME e conta com a participação da ANEEL, CCEE, EPE, ONS e da
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

4.4 Alocação de Riscos e Apropriação de Rendas nos
Contratos de Concessão
A CF/1988 estabelece que toda concessão deve ser precedida de licitação. A
Lei Geral das Concessões (Lei nº 8.987/1995) confere ao Poder Concedente
a liberdade de utilizar como critério de seleção o menor valor da tarifa do
serviço público a ser prestado; a maior oferta, nos casos de pagamento ao
Poder Concedente pela outorga da concessão; ou a combinação de ambos.
Desta forma, as rendas geradas pelo setor podem ser compartilhadas de
distintas formas entre concessionários, consumidores (usuários/bene iciários) e contribuintes (União). A apropriação de renda e a alocação de riscos estão condicionadas a características intrínsecas de cada segmento da
cadeia, devendo se diferenciar ativos de rede (transmissão e distribuição) e
ativos de geração.

4.4.1 Ativos de rede
A regulação dos ativos de rede propicia compartilhamento de renda com os
consumidores ao longo do contrato de concessão. Embora a transmissão e a
distribuição sejam elos reconhecidos como monopólios naturais, a estrutura
de mercado, a alocação de riscos e a regulação econômica dos ativos de cada
segmento são distintos no Brasil.
Os leilões de transmissão capturam a renda através da licitação pela
menor receita anual permitida (RAP) para construção, operação e manutenção do ativo. O risco de demanda não está alocado ao concessionário; porém,
deve garantir disponibilidade e qualidade do serviço prestado. A receita independe do grau de utilização do ativo, de inido pela política de operação do
Operador Nacional do Sistema. Dessa forma, a licitação é determinante para o
compartilhamento da renda e delimita a concorrência na entrada.
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Já na distribuição, a regulação por incentivos e as revisões periódicas das
tarifas são determinantes para o compartilhamento de renda com o consumidor.
Nas revisões tarifárias, determina-se a taxa de remuneração do capital (assim
como na revisão tarifária da transmissão), a base regulatória de ativos reconhecida e o repasse de custos gerenciáveis aceitáveis para os consumidores. Como a
comercialização da energia no mercado regulado ainda não foi separada do serviço de distribuição no Brasil e as tarifas para consumidores de baixa tensão são
volumétricas, as concessionárias de distribuição incorrem em risco de demanda.
Tanto as distribuidoras quanto as transmissoras de energia elétrica
estão sujeitas à regulação por incentivos. Entretanto, enquanto as distribuidoras se submetem à regulação incentivada pelo preço-teto (price cap), como
determina a Lei nº 9.427/1996, as transmissoras estão sujeitas à regulação
incentivada pela receita máxima (revenue cap), restrita à parcela de O&M.
De modo geral, a ANEEL implementa a Revisão Tarifária Periódica (RTP)
das distribuidoras em intervalos de quatro ou cinco anos, dependendo do contrato. A revisão visa reestabelecer o equilíbrio econômico- inanceiro da concessão de modo a incentivar a busca por e iciência e qualidade, compartilhando
os ganhos de produtividade esperados com os consumidores cativos. Nas revisões, a Agência estabelece a taxa de remuneração de capital, valida custos operacionais e base de ativos regulatórios e parâmetros de e iciência (Fator X). No
decurso do intervalo regulatório, aplica-se o Reajuste Tarifário Anual (RTA).
Nos reajustes, parte da tarifa é revista para repassar custos não gerenciáveis
(Parcela A) das concessionárias, como compra de energia para revenda e encargos setoriais. Já os custos gerenciáveis (Parcela B) são atualizados pelo indexador in lacionário e pelo valor do Fator X, determinado a cada revisão tarifária.
A receita regulatória do segmento de transmissão, ao contrário da distribuição, não está sujeita à incerteza da demanda. A RAP é a remuneração percebida pela transmissora referente à prestação do serviço público de transmissão aos usuários.
No caso das concessões de transmissão licitadas, a RAP é de inida como
resultado do leilão – menor valor ofertado – e as transmissoras passam a
receber a partir do início da operação do ativo. Para as outorgas não licitadas,
a RAP é calculada pela ANEEL, considerando-se os custos anuais dos ativos,
os custos de operação e manutenção, além de encargos e tributos. O período
entre as revisões tarifárias do segmento de transmissão depende do ano de
assinatura do contrato, variando entre quatro e cinco anos. Os reajustes ocorrem anualmente e a RAP é atualizada pelo indexador in lacionário de inido
pela concessionária. Já as revisões da RAP se dão mediante a atualização da
taxa de remuneração do capital regulatório a cada ciclo tarifário.
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4.4.2 Ativos de geração
Em mercados de energia competitivos, forças contínuas de oferta e demanda
determinam a apropriação de renda e alocação de custos no segmento de
geração. O exercício de poder de mercado pode ampliar a apropriação do
excedente do gerador, bem como limites ao preço de energia de curto prazo
podem impedir que geradores recebam no mercado a receita su iciente para
cobrir os seus custos ixos. A expectativa de falta de receita é reconhecida na
literatura por missing-money problem, quando restrições ao funcionamento
do mercado elétrico – como preços-teto ou intervenções do operador da rede
– comprometem a expectativa de receita necessária para os geradores garantirem a disponibilidade de potência compatível a um dado nível de adequabilidade e con iabilidade de suprimento requerido.133 As soluções envolvem,
em geral, aprimoramentos no mercado de energia, revisão de limites ao preço
spot e/ou utilização de mecanismos de remuneração de capacidade.
No Brasil, tanto o critério de seleção para concessão da outorga, como os
leilões de longo prazo utilizados para comercialização de energia interferem
na apropriação de rendas inframarginais e alocação de riscos dos ativos de
geração.134
As concessões de geração outorgadas sem licitação prévia, posteriormente à Lei Geral das Concessões e à Lei nº 9.074/1995, foram renovadas
por vinte anos sem contrapartida onerosa para a União. Sob esta perspectiva,
a renda hidráulica foi apropriada pelos geradores hídricos. Entretanto, com a
comercialização de energia em contratos de longo prazo a partir de 2004, os
leilões centralizados para o ambiente regulado foram utilizados como instrumento para compartilhar a renda com os consumidores cativos. O risco hidrológico, no entanto, icou alocado nos geradores hídricos, mitigado através do
compartilhamento no MRE.
O deplecionamento anual acentuado dos reservatórios e a maior geração complementar à hidroeletricidade resultaram, nos últimos anos, em
crescente exposição dos agentes ao risco hidrológico (Figura 4.5). Como anteriormente mencionado, o generation scalling factor (GSF) representa a razão
entre a geração veri icada das hidrelétricas participantes do MRE e a respectiva garantia ísica do pool de usinas.

133

Para mais referências, conferir Hogan (2005) e JOSKOW (2008).

134

Conferir MF (2018).
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Figura 4.5 Nível dos reservatórios SE/CO (% do volume total)
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Fonte: FGV a partir de dados do ONS

A geração das usinas deveria ser, em tese, compatível com a garantia
ísica ou superior, já que o montante representa a contribuição energética
média esperada, contemplando cenários críticos. Entretanto, desde 2013
registra-se GSF inferior à unidade, ou seja, geração inferior à garantia ísica do
MRE (Figura 4.6). Desde 2017, o GSF alcança 0,8, explicitando deϔicit de geração hídrica que foi complementada por outras fontes de geração, incluindo
térmicas com custo variável elevado de operação. A Figura 4.7 apresenta a
discrepância entre a garantia ísica sazonalizada dos geradores hídricos, que
redistribui o montante médio ao longo do ano para contemplar estratégias de
comercialização, e a geração efetiva do pool de usinas do MRE.

Figura 4.6 GSF médio anual (Geração Hidráulica/Garantia Física)





*2021 até setembro
Fonte: FGV a partir de dados da CCEE
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Figura 4.7 Discrepância entre geração e garantia física do MRE
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Fonte: FGV a partir de dados da CCEE

Vários fatores contribuem para o deϔicit de geração do MRE, dentre os
quais se destaca a ausência de revisão das garantias ísicas, prevista em contrato.135 A revisão se faz necessária pelas mudanças naturais nos parâmetros
de cálculo e no próprio sistema elétrico, visto que se trata de uma grandeza
eminentemente técnica. Ao atrelar este parâmetro técnico à comercialização
da energia, limitando o montante contratável, o modelo em vigor engessou
as possibilidades de revisão, a despeito da previsão legal de revisão com
impacto inanceiro limitado a 10% do montante outorgado durante a vigência
dos contratos de concessão.
O sobredimensionamento das garantias ísicas implica impactos inanceiros para os agentes do setor e compromete a operação e o planejamento
da expansão do sistema. A contratação de energia de reserva foi um dos expedientes utilizados para contornar este problema, porém resulta em custos e
distorções adicionais.
A exposição involuntária das distribuidoras ao mercado de curto prazo
em 2014, pela não contratação do montante de energia descontratado com
o término dos PPAs das usinas que não aderiram à renovação nas condições
135

Conferir BARROSO (2018).
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da MP nº 579, além do acionamento de térmicas com alto custo variável por
longo período, desembocaram em empréstimos da CCEE (R$ 21 bilhões),
remunerados e amortizados através da Conta ACR nas faturas dos consumidores cativos, e aportes do Tesouro (R$ 21 bilhões). Em 2015, como resposta,
o teto do PLD foi reduzido à metade e entrou em vigor o sistema de bandeiras
tarifárias para antecipar receita às distribuidoras, visando cobrir o despacho
das usinas térmicas e, ao mesmo tempo, sinalizar o nível do risco hidrológico
aos consumidores cativos.
A Figura 4.8 apresenta a evolução do custo marginal de operação (CMO),
do preço de liquidação de diferenças (PLD) e reservatórios da região Sudeste
e Centro-Oeste, que reúne o maior consumo do país e 70% da reserva hídrica,
além de apresentar a evolução dos valores máximos e mínimos do PLD.
Nota-se que o esvaziamento dos reservatórios após 2012 foi acompanhado
de maior variabilidade do custo marginal de operação, que chegou a atingir
cerca de R$ 3.000/MWh nas crises hídricas de 2015 e 2021. A redução do teto
do PLD não equacionou a desestruturação inanceira do setor, que recorreu
a repactuação do risco hidrológico com extensão do prazo das outorgas para
compensação inanceira das geradoras hídricas.
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Nota: Valores atualizados pelo IPCA para dezembro/2020.
Fonte: FGV a partir de dados da CCEE, ONS, ANEEL e IBGE.
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Figura 4.8 Evolução semanal do CMO, PLD e reservatórios do SE/CO
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Em 2015, a menor geração hídrica consecutiva tornou crítica a exposição
ao risco hidrológico das geradoras hídricas participantes do MRE. A exposição
elevada à liquidação de diferenças no curto prazo resultou em inadimplência
no âmbito da CCEE e crescente judicialização para evitar a liquidação dos valores (Figura 4.9). A solução proposta pela MP nº 688/2015, convertida na Lei nº
13.203/2015, foi repactuar o risco hidrológico, repassando parte da exposição
do GSF aos consumidores mediante o pagamento de um prêmio pelo seguro
contratado, depositado na conta das bandeiras tarifárias.136 O pagamento do
prêmio é determinado pelo nível de repactuação do risco, isto é, pelo nível de
risco (mensurado pelo GSF) repassado aos consumidores. A repactuação acordada foi retroativa para o início do ano de 2015 por meio da postergação do
pagamento do prêmio, com aplicação de taxa de desconto, permitindo a extensão do prazo das outorgas, limitada a quinze anos, para os casos de não haver
prazo remanescentes que permitisse o ressarcimento.137
Na época, apenas contratos no ambiente regulado foram repactuados, pois
a repactuação para o ambiente livre não se revelou vantajosa.138 Com a intensi icação do risco hidrológico pela permanência do GSF inferior à unidade nos
anos subsequentes (Figura 4.6), o mecanismo não logrou êxito no equacionamento das exposições e judicializações dos agentes frente ao escopo limitado
de sua aplicação. A judicialização perdurou no setor, requerendo o expurgo de
fatores não hidrológicos no cálculo das exposições no MRE.
Frente ao aumento elevado da inadimplência na CCEE (Figura 4.9), a
Lei nº 14.052/2020 complementou Lei nº 13.203/2015 para expurgar no
cálculo das liquidações de diferenças riscos de natureza não hidrológica que
impactam as exposições das hidrelétricas participantes do MRE. O expurgo
retira os efeitos negativos decorrentes (i) da antecipação da garantia ísica
das usinas estruturantes (Santo Antonio, Jirau e Belo Monte) e atrasos do sistema de transmissão necessário ao escoamento da energia, frente ao cronograma real de motorização das usinas e disponibilidade da transmissão; e (ii)
do deslocamento da geração hídrica por força de geração termelétrica fora da
ordem de mérito econômico dos modelos e de importação de energia, de forma retroativa a partir de 2017. A compensação é promovida a todos as usinas
hidrelétricas participantes do MRE, na proporção de suas garantias ísicas,
sobre a parcela da energia não repactuada pela Lei nº 13.203/2015, sujeita
136

Conferir ROMEIRO (2015).

137

A Resolução Normativa da ANEEL nº 684/2015 estabeleceu os critérios para anuência e condições de repactuação do risco hidrológico das hidrelétricas participantes do MRE.

138

Conferir DUTRA & AMORIM (2018).
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à desistência das ações judiciais em curso, mediante a extensão do prazo da
outorga, limitada a sete anos.139 As repactuações equacionam a inadimplência
na CCEE, mas não solucionam os desequilíbrios inanceiros do risco hidrológico no longo prazo, que depende da revisão das garantias ísicas, da reestruturação da matriz de risco e do próprio modelo de compartilhamento de risco
estruturado em torno do MRE.
Figura 4.9 Inadimplência na Liquidação de Diferenças na CCEE
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Fonte: FGV a partir de dados da CCEE

A MP nº 579, convertida na Lei nº 12.783/2013, alterou a lógica de apropriação de renda hidráulica e alocação de riscos vigente no setor. Na época, o
Governo defendeu a renovação antecipada das concessões de geração como
instrumento para redução média de 20% das tarifas de energia elétrica pagas
pelos consumidores, mediante (i) a mudança de regime comercial das usinas para tarifas atreladas a quotas de garantia ísica e (ii) o repasse do risco
hidrológico para os consumidores. As concessões não renovadas antecipadamente seriam licitadas ao término da outorga pelo prazo de trinta anos. O
próximo capítulo discute em mais detalhes os impactos da MP nº 579 nos
segmentos de geração, transmissão e geração.
139

A Resolução Normativa nº 895/2020 estabeleceu a metodologia para o cálculo de compensação por meio de extensão das outorgas e a Resolução Homologatória nº 2.919/2021, retiicada pela nº 2.931/2021, homologou os prazos de extensão para as usinas participantes do
MRE. A Resolução Normativa determinou a taxa de desconto utilizada para a compensação
em 9,63% ao ano, além da atualização pelo IPCA. A Resolução Homologatória estabeleceu
os dias de extensão de prazo para 347 usinas (122 UHEs e 225 PCHs), com prazo médio de
extensão de 2,7 anos.
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EXPERIÊNCIAS DE RENOVAÇÃO DE CONCESSÕES
EM INFRAESTRUTURA

5

A Prática das Renovações no
Setor Elétrico Brasileiro

Apresentado o contexto geral da evolução jurídica e institucional do setor
elétrico ao longo das últimas décadas, a análise seguir (i) faz um balanço
das prorrogações de concessões de distribuição, transmissão e geração de
energia elétrica nos anos 1990, dando consecução às regras de transição
estabelecidas pela Lei nº 9.074/1995; (ii) aborda leading cases da década
de 2000 relativos à prorrogação de concessões de usinas hidrelétricas; (iii)
avalia os impactos e desdobramentos da MP nº 579/2012, convertida na Lei
nº 12.783/2013, nos segmentos da indústria de energia elétrica; (iv) situa o
caso da interconexão internacional CIEN, cujos ativos são equiparados, para
efeitos técnicos e comerciais, às concessões de serviço público de transmissão; (v) tece considerações sobre a descotização de usinas hidrelétricas e a
capitalização da Eletrobras; e (vi) discorre sobre a usina de Itaipu Binacional
e a revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu.

5.1 Renovações de Concessões nos Anos 1990
Como reportado anteriormente, o Decreto nº 41.019/1957, que regulamentou os serviços de energia elétrica no Brasil, foi a primeira norma geral em
matéria de concessões para geração, transmissão e distribuição de energia,
as quais eram outorgadas mediante decreto, pelo prazo normal de 30 anos,
passíveis de renovação, desde que requerida pelo concessionário.140
Com base nesse diploma regulamentar e no Código de Águas (Decreto
nº 24.643/1934), foram sucessivamente renovadas (ou deixadas com prazo
indeterminado) concessões, permissões e manifestos de serviços de energia
elétrica no país, até a promulgação da Lei nº 9.074/1995, quando algumas
140

Antes da reforma liberalizante da década de 1990, questões pertinentes às concessões eram
tratadas pelo Código de Águas de 1934, que tornou a União titular de todas as atividades do
setor (até então, de titularidade municipal), e pelo Decreto nº 41.019/1957. Até a década de
1990, as concessões eram outorgadas a empresas estatais federais e estaduais (respeitando a
territorialidade), sem procedimento licitatório (Dias Leite, 2014).

118

Concessões no Setor Elétrico Brasileiro – Evolução e Perspectivas

delas, com atividades verticalizadas, já contavam com até 85 anos de vigência.141 Cabe recordar, porém, que, a despeito da previsão contida nos arts. 84
a 87 do Decreto nº 41.019/1957, não havia, até então, contratos de concessão
formalizados no âmbito do setor elétrico.
A partir das regras de transição estabelecidas pela Lei nº 9.074/1995,142
dentro do novo arcabouço jurídico nacional (CF/1988 e Lei Geral de
Concessões), puderam ser prorrogadas “as concessões em caráter precário, as
que est[avam] com prazo vencido e as que est[avam] em vigor por prazo indeterminado”, com respaldo em permissivos conferidos pela Lei nº 9.074/1995,
os quais prevaleciam sobre as disposições do art. 42 da Lei nº 8.987/1995,143
que, na redação original de seu § 1º, determinava a realização de licitação das
concessões com prazo vencido.
Essas regras de transição para as concessões do setor elétrico resultam de amplo acordo político envolvendo os Poderes Executivo e Legislativo
Federal, e Governos Estaduais e Municipais controladores de concessionárias
de serviços públicos de energia elétrica, como ressaltado por Batista (2006),
no excerto a seguir:
51. Nesse sentido, parece oportuno assinalar que tais questões têm
estado presentes na agenda dos formuladores de políticas setoriais,
seja em função da importante e relativamente recente decisão do
legislador de por im às ‘concessões eternas’, até então admitidas pelo
art. 27 da Lei nº 9.427/96 (revogado pela Lei nº 10.848/04), seja pela
manutenção, no novíssimo modelo setorial, das disposições do art. 19
da Lei nº 9.074/95, pelas quais ‘os contratos de concessão de usinas
hidrelétricas existentes poderão ter renovação com prazo máximo
de 20 anos, sempre a critério do Poder Concedente’, respeitando-se,
desse modo, o amplo acordo político estabelecido entre o Governo
Federal, os Governos Estaduais e o Congresso Nacional, no início
de 1995, que possibilitou a promulgação da Lei de Concessões de

141

A título de exemplo, mencionam-se as concessões à antigas CFLCL (1910), Hidropan (1926) e
ELFSM (1930).

142

“Tais regras, consubstanciadas na Lei nº 9.074/95, alargaram o alcance dos art. 42 e 43 da Lei
nº 8.987/95 e permitiram a prorrogação (sem licitação) de concessões existentes por mais 20
anos e daquelas cujos empreendimentos encontravam-se, à época, atrasados ou paralisados,
por até 35 anos”. (BATISTA, 2009).

143

“Art. 42. As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta
Lei consideram-se válidas pelo prazo ϔixado no contrato ou no ato de outorga, observado o disposto no art. 43 desta Lei.
§ 1º Vencido o prazo da concessão, o Poder Concedente procederá a sua licitação, nos termos
desta Lei”. (redação original, posteriormente alterada pela Lei nº 11.445/2007)
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Serviços Públicos (Lei nº 8.987/95) simultaneamente à edição da
Medida Provisória nº 890, de 13/02/95 (de que resultou a Lei nº
9.074/95), a qual trouxe disciplina especíϐica sobre a prorrogação
das concessões existentes no setor elétrico nacional. Em outras
palavras: sem a MP nº 890/1995 (convertida, repita-se, na Lei nº
9.074/95 – Lei de Concessões do Setor Elétrico) não haveria Lei
Geral de Concessões de Serviços Públicos e, consequentemente, não
estaria regulamentado o art. 175 da Constituição Federal. BATISTA,
Romário de Oliveira. Visão Geral sobre o Processo de Prorrogação
de Concessões de Geração no Setor Elétrico. ANEEL. Processo nº
48500.004705/00-92 e outros, ls. 877 a 901.

Assim, com base nos arts. 17 (§ 5º), 19 e 22 da Lei nº 9.074/1995, foram
prorrogadas, no período de 1995 a 2000, 42 concessões de distribuição, 9 de
transmissão e 63 de geração, pelo prazo de 20 anos, mediante portarias do
Ministro de Minas e Energia.144
No mesmo período, foram também renovadas as concessões detidas por
concessionárias de distribuição federais e estaduais (algumas com ativos de
geração e transmissão, verticalizados), bem como por concessionárias de
geração hidrelétrica (federal e estadual), no âmbito de processos de privatização, o que, nos termos dos arts. 27 a 30 da Lei nº 9.074/1995, lhes assegurou prazo de 30 anos nas novas outorgas. Esse prazo de vigência – ampliado
em 10 anos com relação ao das concessões abrangidas pelos arts. 17, 19 e 22
da Lei nº 9.074/1995 – representava importante incentivo para a desestatização de empresas da cadeia da indústria de energia elétrica, que era um dos
pilares da reestruturação setorial.
São precisamente essas concessões (de ativos de distribuição, geração
e transmissão) resultantes de privatizações realizadas no período de 1995
a 2001as vincendas no horizonte deste Projeto de P&D, ou seja, entre 2025
e 2031. Essa é uma característica que distingue esse grupo de outorgas, até
porque, conforme julgado da Corte Constitucional do país, o leilão de privatização de que trata o art. 27 da Lei nº 9.074/1995 corresponde à licitação
exigida pelo art. 175 da Carta Magna para a outorga de serviços públicos.145
Para além desse aspecto, a nova concessão associada ao processo licitatório
de desestatização traz os bene ícios da contestabilidade pelo mercado e contribui para a arrecadação de recursos pelo Poder Concedente – que vão para a
modicidade tarifária através do UBP – e/ou pelo antigo acionista controlador.
144

BATISTA (2010).

145

BATISTA (2009): “No julgamento da ADI nº 1.582-6-DF proposta pelo Conselho Federal da
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Ainda sob as regras de transição consubstanciadas na Lei nº 9.074/1995,
destaca-se que, nos termos do comando especí ico do art. 20 da Lei nº
9.074/1995 (o qual trata de concessões com obras atrasadas ou paralisadas
à época), foram renovadas, pelo prazo de 35 anos, as outorgas de 8 usinas
hidrelétricas cujos titulares apresentaram e tiveram aprovados os respectivos planos de conclusão dos empreendimentos. Esse é um outro conjunto de
concessões de geração com termos inais entre 2030 e 2035, das quais a UHE
Itá (1.450 MW) se inclui no horizonte deste estudo. Não fosse a implantação
e motorização da maioria dessas centrais hidrelétricas,146 por conta do incentivo legal da extensão do prazo de outorgas em 15 anos acima do das concessões abrangidas pelo art. 19 da Lei nº 9.074/1995 (35 anos, contra 20 anos,
respectivamente) as consequências do racionamento de 2001/2002 seriam
muito mais severas.

5.2 Renovações de Concessões nos Anos 2000
OAB, em face do art. 27 e incisos I e II da Lei 9.074/95, o Supremo Tribunal Federal declarou
a constitucionalidade dos referidos dispositivos, nos termos da Ementa e trecho do Voto do
Relator, Ministro Carlos Velloso (citando o Ministro Nelson Jobim), “in verbis”:
‘EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRIVATIZAÇÃO. VENDA DE AÇÕES. LEILÃO. LEI 9.074/95,
art. 27, I e II. CF, art. 175. Lei 8.666/93, arts. 3º e 22.
I – Constitucionalidade do art. 27, I e II, da Lei 9.074, de 7-7-95, por isso que a Constituição Federal estabelece, no art. 175, que a concessão e a permissão para a prestação de
serviços públicos serão precedidas de licitação e o conceito e as modalidades da licitação estão na lei ordinária, Lei 8.666/93, artigos 3º e 22, certo que o leilão é modalidade
de licitação (Lei 8.666/93, art. 22).
II – Ação Direta de inconstitucionalidade julgada improcedente’.
VOTO
‘Quando o Supremo Tribunal Federal, unanimemente, indeferiu a cautelar, os eminentes Ministros Marco Aurélio, então relator, e Nelson Jobim, acentuaram:
O Ministro Nelson Jobim.
‘O problema citado, examinado e enfrentado pela Lei 9.074, especiϐicamente pelo art.
27 e seus incisos, diz respeito à privatização de pessoa jurídica sob controle direto ou
indireto da União, que presta serviço público, cujo valor de mercado da empresa tenha
como elemento integrante os próprios serviços públicos prestados. A solução dada pela Lei
foi exatamente uma licitação, de acordo com a linha do art. 175 da Constituição, que
envolva, simultaneamente, o controle da empresa e a outorga ou prorrogação de concessão. É a única forma de uma empresa pública, exploradora de serviço público, ser
privatizada. Uma vez respeitado o processo de licitação para outorga de serviço público, evidentemente só há o caminho do leilão ou da concorrência.’ (ADI 1.582, Rel. Min. Carlos Velloso,
julgamento em 07/08/02, DJ de 06/09/02).
146

Datas de início de operação: UHEs Canoas I e II (1999); Itá (2000 – UGs 1-2-3-4; 2001 – UG 5);
UHE Manso (2000 – UG 1; 2001 – UGs 2-3-4); UHE Dona Francisca (2001); UHE Machadinho
(2002). ROMÁRIO, B. (2013).
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Aplicadas as regras de transição da Lei nº 9.074/1995 às “concessões em caráter precário, [à]s que est[avam] com prazo vencido e [à]s que est[avam] em
vigor por prazo indeterminado”, nos segmentos de distribuição, transmissão
e geração, conforme retratado no item 5.1 anterior, as outorgas vincendas na
década de 2000 (e seguintes) restringiam-se (quase exclusivamente)147 às concessões de serviço público de geração, notadamente de usinas hidrelétricas,
cuja possibilidade de prorrogação estava prevista no art. 19 da Lei nº 9.074.
Particularmente em relação às concessões de geração alcançadas pelo
art. 19 da Lei nº 9.074/1995 (outorgadas antes de 13/02/1995, sob o regime
de serviço público, e ainda em vigor conforme o prazo ixado no ato correspondente), pode-se dizer que as suas prorrogações, por 20 anos, ocorreram
sem maiores problemas no período de 1995 a 2003,148 desde que cumpridos os procedimentos estabelecidos no Decreto nº 1.717/1995 e na Portaria
DNAEE nº 91/1996.149
Contudo, a edição da MP nº 144, de 11/12/2003, posteriormente convertida na Lei nº 10.848/2004 – que estabeleceu o novo modelo comercial do setor
elétrico, criou a CCEE e os ambientes de contratação regulada e livre, impôs
a obrigação de as distribuidoras adquirirem energia nos leilões centralizados
de energia, determinou a desverticalização das atividades de distribuição das
de geração e transmissão, bem como vedou a possibilidade de prorrogação de
concessões de geração outorgadas a partir daquela data –, deu ensejo a uma
visão diferente quanto à aplicação do art. 19 da Lei nº 9.074/1995, especialmente sob o ponto de vista econômico, ao se vislumbrar a oportunidade de
apropriação da denominada “renda hidráulica” na renovação das concessões
de usinas hidrelétricas, para ins de modicidade tarifária (que era um dos 4
princípios enunciados na Exposição de Motivos da referida MP).

147

Em 2004, a UHE Itupararanga da Votorantim foi prorrogada por 20 anos, sob regime de autoprodução e pagamento de uso de bem público (BATISTA, 2006 .

148

67 concessões de usinas hidrelétricas foram prorrogadas com base no art. 19 da Lei nº
9.074/1995, no período de 1997 a 2003, entre as quais as UHEs Três Marias, Salto Grande,
Volta Grande e Itutinga (Cemig), Coaracy Nunes (Eletronorte), Capivari/Cachoeira (Copel),
Jacuí, Passo Real e Canastra (CEEE) (BATISTA, 2010).

149

Requerimento de prorrogação em até 6 meses antes do advent do termo inal, acompanhado
da documentação comprobatória da quali icação jurídica, técnica, inanceira e administrative do concessionário, bem como da regularidade e adimplemento de seus encargos junto a
órgãos públicos, obrigações iscais, previdenciárias, compromissos contratauis irmados com
órgãos e entidades da Administração Pública Federal e obrigações decorrentes da exploração
do serviço de energia elétrica, inclusive do pagamento da compensação inanceira pela exploração de recursos hídricos.
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Nessa mesma linha, a divulgação em 2004 do Relatório150 sobre a
Renovação das Concessões Hidrelétricas na França – apontando a necessidade de “fortalecer e estabelecer normas para as concessões vincendas
naquele país, sobretudo de inindo critérios objetivos e consensuais e permitindo que a sociedade se bene icie da ‘renda hidrelétrica’”151 – aqueceu ainda
mais o debate acerca da prorrogação de concessões de UHEs com base no art.
19 da Lei nº 9.074/1995 (regime de serviço público), até então sem qualquer
onerosidade. Nesse contexto, foi elaborada por três Superintendências da
ANEEL a Nota Técnica conjunta nº 140/2004-SFF/SRE/SEM, de 14/10/2004,
a qual, no tocante à aplicação do art. 19 da Lei nº 9.074/1995 (permissivo
para renovação de outorgas de geração), consignou entendimento de que “os
princípios que norteiam a administração pública [...] não admitem a prorrogação indiscriminada de concessões, visto que o interesse público deve ser
objetivamente comprovado”.
A partir de então, a despeito da recomendação dessa Nota Técnica ser
no sentido da regulamentação exaustiva das hipóteses e dos critérios para
prorrogação de concessões de geração hidrelétrica152 – o que passava pela
alteração do Decreto nº 1.717/1995 e eventualmente do próprio art. 19 da
Lei nº 9.074/1995 –, algumas manifestações na instrução desses processos passaram a “exigir” a comprovação da vantajosidade da renovação, em
termos econômicos, pela concessionária, como condição para que a ANEEL
recomendasse a sua prorrogação ao Ministério de Minas e Energia. Como
consequência, durante o período de 2004 a 2010,153 os processos de renovação de concessões de usinas hidrelétricas abrangidas pelo art. 19 da Lei
nº 9.074/1995 foram marcados por acentuadas divergências entre diretores
da ANEEL quanto à proposta de encaminhamento ao MME em cada caso, as
150

LETEURTROIS et al. (2006).

151

SANT’ANNA (2009).

152

“Recomenda-se a regulamentação da matéria de forma exaustiva, enumerando os casos e as
hipóteses em que se admite a renovação de concessões, por critérios precisos, ou seja, construir
um ambiente regulatório que proteja o interesse público e do consumidor, que evite excessos e,
até mesmo, acabe com o desvirtuamento da norma permissiva.
Tal contexto exige uma interação com o Ministério de Minas e Energia – MME, objetivando delinear procedimentos de instrução dos respectivos processos, que atendam ao interesse público
envolvido, considerando que a lei nova (Lei nº 10.848/2004) é clara ao conferir ao Poder Concedente a responsabilidade pela renovação ou não das concessões”.

153

Dada a proximidade do vencimento de dezenas de outorgas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica em julho/1995, esperava-se que até 2010 já se dispusesse de um
novo marco legal sobre as concessões do setor elétrico, o que só veio a ocorrer em 2012, com
a MP nº 579.
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quais, por maioria de seus membros, eram majoritariamente no sentido de
apresentar alternativas de prorrogação (condicionadas ou não) para decisão do Poder Concedente, recomendando, no entanto, o estabelecimento de
novos critérios e condições, nos termos da Nota Técnica nº 140/2004-SFF/
SRE/SEM/ANEEL.
A título ilustrativo, comentam-se a seguir três casos de prorrogação de
concessões de serviço público de usinas hidrelétricas ocorridos na década de
2000, envolvendo as concessionárias estaduais Cesp e Cemig-GT e a concessionária federal Furnas.
Em 2004, devido à exigência de contrato de concessão vigente para participar do megaleilão de energia existente (chamada por muitos de energia
“velha”) previsto para dezembro,154 foi retomada a discussão acerca da prorrogação ou não das outorgas de quatro usinas hidrelétricas de titularidade da
Cesp, a saber, as UHEs Ilha Solteira e Jupiá (vencidas desde 1995) e as UHEs
Jaguari e Paraibuna (vencidas desde 2000 e 2001, respectivamente). Na maioria dos casos, a ANEEL analisava apenas se a empresa atendia a determinados critérios de quali icação legal, técnica, inanceira e administrativa. No
caso da Cesp, a Agência propôs a extensão do contrato com a condição de que
a empresa buscasse atingir parâmetros especí icos que seriam apresentados
pela Reguladora, listando casos e situações em que a prorrogação seria permitida. Além disso, apresentou uma solução alternativa: prorrogação somente até
o inal do prazo dos contratos de compra e venda de energia no ACR.
Por ocasião da apreciação e deliberação desse processo no âmbito da
Diretoria da ANEEL, houve divergências quanto ao seu encaminhamento.
Alguns Diretores argumentavam que a extensão do prazo das concessões
poderia signi icar a renúncia de um bene ício que deveria ser distribuído aos
consumidores da indústria elétrica, e, ao mesmo tempo, estes ainda teriam
que arcar com os custos da reversão dos ativos, através do fundo de reversão
(RGR). Somado a isto, recomendou-se que a matéria fosse regulamentada de
maneira exaustiva, por meio da atuação conjunta entre o MME e ANEEL, para
reavaliar e modi icar o Decreto nº 1.717/1995 e a Portaria DNAEE nº 91, que
regulamentam o processo de renovação de concessões.

154

De acordo com a redação original do § 2º do art. 27 do Decreto nº 5.163/2004, “o termo inal
do CCEAR não poder[ia] ultrapassar o prazo previsto para a extinção do contrato de concessão ou do ato de autorização de geração ou de importação, quando cabível”. De todo o modo,
o problema foi contornado antes mesmo da realização do megaleilão, com a revogação desse
dispositivo pelo Decreto nº 5.271, de 16/11/2004.
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Apesar da posição contrária de alguns membros da Diretoria, a ANEEL
acabou recomendando ao Ministério de Minas e Energia a prorrogação dos
contratos citados, apoiada em aspectos econômicos e inanceiros, utilizando-se dos pareceres desenvolvidos pelas Superintendências de Fiscalização
Econômica e Financeira (SFF) e de Regulação Econômica (SRE) e Estudos do
Mercado (SEM), as duas últimas atualmente fundidas em uma única superintendência (SRM).
Em 11/11/2004, por meio da Portaria nº 289, o MME resolveu prorrogar
retroativamente, as referidas concessões da Cesp, pelo prazo de 20 anos, contados dos respectivos vencimentos.155
No tocante aos ativos de geração da CHESF, subsidiária da Eletrobras,
a concessionária requereu156 a prorrogação dos prazos das concessões das
UHEs Itaparica, Apolônio Sales, Paulo Afonso I, II, III e IV, Xingó, entre outras,
vencidas desde 1995, sob os mesmos argumentos da Cesp. O voto encaminhado pelo relator do processo manifestou-se favoravelmente ao pedido da
CHESF, por entender estar de acordo com o art. 19 da Lei nº 9.074/1995157 e
o art. 3º do Decreto nº 1.717/1995.158
Neste caso, a Diretoria da ANEEL, por unanimidade, recomendou ao
MME a renovação do conjunto de concessões da CHESF, nas condições solicitadas pela empresa.

155

Em 2008, houve nova discussão a respeito das concessões de geração da Cesp, em face do
pleito do Estado de São Paulo de nova prorrogação das outorgas, dado o seu interesse na privatização da Companhia. Isso reduziria as incertezas dos investidores quanto aos riscos associados aos empreendimentos. O vencimento das concessões das usinas UHE Jupiá e UHE Ilha
Solteira seria em 2015 e, como ambas já haviam sido renovadas uma vez, não poderia haver
uma nova prorrogação do contrato. O MME se posicionou contrariamente ao pleito, a irmando que vincendas a não haveria mudanças de regras, enquanto não houvesse uma solução
global para o conjunto de concessões partir de 2015, o que resultou na falta de interesse em
relação aos ativos da Cesp e no fracasso do processo de sua privatização naquele momento.
A solução aventada pelo MME se deu posteriormente através da MP nº 579/2012.

156

Processo administrativo nº 48500.000752/01-10.

157

Art. 19. A União poderá, visando garantir a qualidade do atendimento aos consumidores a
custos adequados, prorrogar, pelo prazo de até vinte anos, as concessões de geração de energia elétrica, alcançadas pelo art. 42 da Lei nº 8.987, de 1995, desde que requerida a prorrogação, pelo concessionário, permissionário ou titular de manifesto ou de declaração de usina
termelétrica, observado o disposto no art. 25 desta Lei.

158

Art. 3º É delegada ao Ministro de Estado de Minas e Energia competência para conceder as
prorrogações de prazo de que trata este Decreto.
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Por sua vez, o Ministério concedeu a prorrogação das concessões de titularidade da CHESF, pelo prazo de 20 anos, com vencimento em 2015, nos termos da Portaria MME nº 290/2004.
Relativamente à Cemig,159 sociedade de economia mista do Estado de
Minas Gerais, o desenrolar da renovação se deu de forma diferente.160 Em 10
de julho de 1997, por intermédio do MME e do DNAEE, a União, como Poder
Concedente de serviços de geração de energia elétrica, irmou com a Cemig
o Contrato de Concessão de Geração nº 007/1997.161 À época, a União utilizou-se da faculdade prevista no art. 19 da Lei nº 9.074/1995 e, desde o ato da
celebração, garantiu a prorrogação dos prazos das concessões da Cemig por
até 20 anos, a contar dos respectivos termos inais, conforme Cláusula Quarta.
Para a prorrogação, a concessionária deveria apresentar, junto com o
requerimento correspondente, os elementos comprobatórios de quali icação
jurídica, técnica, inanceira e administrativa, assim como os comprovantes de
regularidade e adimplemento das obrigações iscais, previdenciárias e dos
compromissos e encargos assumidos com os órgãos da Administração Pública.
Submetido à Diretoria da ANEEL, o pedido de prorrogação da UHE
Pandeiros, cujo advento do termo inal da concessão estava programado
para 22/09/2001, a decisão foi no sentido de não apreciar a solicitação de
prorrogação da concessão e encaminhar o processo para manifestação da
Procuradoria Federal.
Por meio do Parecer nº 391/2003-PF/ANEEL, a Procuradoria opinou
pelo indeferimento do pedido de prorrogação em vista do não atendimento,
por parte da concessionária, de obrigação contratual relativa à necessidade
de reorganização societária, com a constituição de empresas juridicamente
independentes e destinadas a explorar, separadamente, os serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Assim, todos os outros
pedidos de prorrogação de concessão foram impactados por essa obrigação,

159

A Cemig foi criada para exercer as atividades econômicas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, por meio do Decreto nº 31.229 de 31 de julho de 1952 e é a maior
fornecedora de energia para clientes livres do país (com 25% do mercado).

160

Informação disponível no website da Cemig. Acessível em http://www.cemig.com.br/pt-br/a_cemig/nossos_negocios/Energia/Paginas/default.aspx

161

O contrato engloba as seguintes usinas: Salto Morais, Pandeiros, Igarapé, Xicão, Rio de Pedras, Piçarrão, Nova Ponte, Emborcação, Luiz Dias, Poço Fundo, São Bernardo e Santa Luzia
expirando seus contratos até 2006. A partir de 19 de março de 2001, a Cemig encaminhou as
petições para a prorrogação das concessões Luiz Dias, Pandeiros, Poço Fundo, Rio de Pedras,
Xicão, São Bernardo, Emborcação, Nova Ponte e Santa Luzia
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o que culminou pelo não encaminhamento ao Poder Concedente dos pedidos
de prorrogação da Cemig.
Com a promulgação da Lei nº 10.848/2004, essa obrigação de segregação
das atividades passou a ser uma imposição legal. Nesse sentido, a Resolução
Autorizativa ANEEL nº 407/2004, anuiu com o processo de desverticalização da Cemig, culminando pelo atendimento da condição estabelecida pela
Procuradoria Federal da ANEEL para continuidade dos processos de prorrogação dos empreendimentos da Cemig.
Subsequentemente, a Cemig requereu, de forma tempestiva, prorrogação das outorgas das centrais geradoras PCH Rio das Pedras, PCH Poço
Fundo, PCH São Bernardo, PCH Xicão, PCH Luiz Dias, CGH Santa Luzia, UHE
Emborcação e UHE Nova Ponte, cujos vencimentos ocorreriam entre 2004 e
2006, todas abrangidas pelo Contrato de Concessão nº 007/1997.
Por ocasião da apreciação desses processos, a Diretoria da ANEEL deliberou por encaminhar ao MME um conjunto de alternativas para a decisão
quanto aos requerimentos de prorrogação de concessão formulados pela
Cemig, cujas propostas podem ser sintetizadas da seguinte forma:
a)

Deferir os Pedidos, prorrogando-se as concessões pelo prazo de 20
anos, indistintamente, contados das datas de vencimento das respectivas outorgas, à semelhança do tratamento até aqui dispensado
às usinas hidrelétricas destinadas a serviço público e alcançadas
pelo art. 19 da Lei nº 9.074/1995;

b)

Deferir os Pedidos, prorrogando-se as concessões acima identi icadas pelo prazo estimado para a depreciação dos ativos reversíveis,
limitado a 20 anos;

c)

Indeferir os pedidos (total ou parcialmente, excluídas, se for o caso, as
PCHs e a CGH), com a consequente reversão dos ativos para a União
e posterior realização das licitações de outorga dessas concessões.
Nesta hipótese, poderia o Poder Concedente prorrogar as concessões
acima identi icadas pelo prazo necessário à operacionalização dos
procedimentos licitatórios preconizados no item 4.4 do “Modelo institucional do Setor Elétrico”, aprovado pela Resolução CNPE nº 09103
(até dezembro de 2007, por exemplo), bem assim à de inição dos critérios para a reversão e a forma de indenização dos bens reversíveis;

Adicional e complementarmente, o MME poderia i) estabelecer que, ao
término da vigência dos CCEAR celebrados a partir do leilão de energia existente, realizado em dezembro/2004, a energia assegurada das usinas com
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prazos de concessão prorrogados seja destinada ao ACR; ou ii) valendo-se
do permissivo constante do § 1º do art. 4º da Lei nº 9.074/1995, optar pela
imputação da cobrança pelo Uso de Bem Público, em valor equivalente ao
da Reserva Global de Reversão (RGR) apurada para cada usina, a partir da
extinção deste encargo, prevista para o inal de 2010, conforme art. 8º da Lei
nº 9.648/1998.
Em face das di iculdades e limitações internas para a implementação
das determinações adotadas na reunião de 08/11/2004, a Diretoria decidiu
ainda, por unanimidade, recomendar à Superintendência de Regulação dos
Serviços de Geração (SRG) a contratação de consultoria especializada para
apoiar o desenvolvimento (em conjunto com a SCG, SFF, SRE, SEM, SRT e
SRD) de proposta de modi icação do Decreto nº 1.717/1995, bem como de
outros instrumentos legais. A decisão tinha por objetivo adequá-los ao novo
ambiente setorial, notadamente com a incorporação de novos requisitos e
metodologias para avaliação dos pedidos de prorrogação de concessões de
geração, distribuição e transmissão, conforme preconizado na Nota Técnica
nº 140/2004-SFF/SRE/SEM/ANEEL.162
Como resultado desses processos, o MME, mediante a Portaria nº
124/2007, decidiu prorrogar as referidas concessões da Cemig pelo prazo
de 20 anos, indistintamente, contados a partir dos respectivos termos inais,
com o que as suas novas vigências passaram para 2021 a 2026.163 Observa-se,
ainda, que o Ministério optou por não acolher a proposição de dois diretores
da ANEEL quanto ao estabelecimento da obrigatoriedade de venda de energia
de usinas no ACR.

162

Ainda sobre a necessidade de atualização dos procedimentos e critérios do Decreto nº
1.717/1995, transcreve-se a seguinte passagem do Voto-Vista proferido pela Diretora Joisa
Campanher Dutra Saraiva, em 15/12/2009, no âmbito do Processo nº 48500.001163/199697 (Requerimento de prorrogação dos prazos das concessões das UHEs Neblina e Sinceridade): "3. Em minhas manifestações anteriores sobre a matéria de renovação das concessões de
geração, tenho defendido a necessidade de alterações no Decreto nº 1.717/95, para incorporar
novos requisitos – objetivos – e metodologias para avaliação dos pedidos de prorrogação de
concessões de geração enquadráveis nos arts. 4º e 19 da Lei nº 9.074/95, voltados à aferição do
interesse público, conforme preconizado na Nota Técnica conjunta nº 140/2004-SFF/SRE/SEM/
ANEEL”. (grifos no original). [Manifestações consubstanciadas nos Votos proferidos nos Processos nº 48500.004705/00-92 (UHEs Emborcação e Nova Ponte), nº 48500.005033/200041 (UHE Porto Primavera), nº 00000.703597/73-68 (PCH Cachoeira da Fumaça) e nº
48500.005437/2001-61 (PCH João de Deus)].

163

Entre essas centrais geradoras da Cemig-GT, com vencimento no horizonte deste estudo, destacam-se as UHEs Emborcação (1.192 MW) e Nova Ponte (510 MW), conforme se observa no
Anexo A (termos inais em 2025).

128

Concessões no Setor Elétrico Brasileiro – Evolução e Perspectivas

5.3 Impactos da MP nº 579/2012 (Convertida na
Lei nº 12.783/2013)
Em resposta a todo esse quadro, incluindo a grande pressão exercida pelo
Governo do Estado de São Paulo para nova prorrogação de usinas hidrelétricas da Cesp, visando conferir maior atratividade à desestatização dessa
Companhia (que à época acabou sendo frustrada), o Conselho Nacional de
Política Energética (CNPE) resolveu, em 2008, instituir um Grupo de Trabalho
para “propor condições e sugerir critérios destinados a subsidiar deϔinições
competentes acerca da situação futura das centrais hidrelétricas e das instalações de transmissão integrantes da rede básica do sistema interligado nacional
e de distribuição de energia elétrica, amortizadas ou depreciadas” (Resolução
nº 4/2008, alterada pela Resolução nº 7/2008).
O objeto principal das atividades desse Grupo era propor soluções para
o tratamento futuro às concessões de energia elétrica (G, T e D) que já haviam
sido prorrogadas ao abrigo da Lei nº 9.074/1995, especialmente com base
nos seus arts. 17 (§ 5º), 19 e 22, e cujo vencimento (de dezenas delas, em
2015) se avizinhava.
Como contraponto ao movimento dos agentes setoriais e de suas
entidades representativas pela renovação dos contratos de concessão dos
segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica com
vencimento a partir de 2015, a Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (FIESP) encaminhou Representação ao TCU, em julho/2011, na qual
defende a realização de licitação dessas concessões, em consonância com o
art. 175 da CF/1988. Segundo essa entidade, a prorrogação dos atuais contratos seria inconstitucional, além do que, com a implementação de leilões
de novas outorgas, haveria redução dos custos de energia para os consumidores brasileiros.
A despeito do intenso e antecedente debate164 e da nebulosa percepção
acerca da possibilidade de renovação das concessões no setor elétrico, a par164

Vide a seguinte passagem de BATISTA (2009):
“Poucos temas na história recente do setor elétrico brasileiro, como a renovação de concessões,
têm justiϔicado tamanha mobilização e agenda tão intensa por parte dos agentes de geração,
transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica e de suas entidades representativas, seja na organização de eventos e/ou no desenvolvimento de estudos especíϔicos, bem como
e principalmente por parte do órgão responsável pela formulação da política energética nacional (CNPE), que criou Grupo de Trabalho com o objetivo de elaborar estudos, propor condições
e sugerir critérios destinados a subsidiar deϔinições competentes acerca da situação futura das
[concessões de energia elétrica].
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tir do posicionamento inicialmente refratário da FIESP – o qual foi se alterando e se transformando em apoio,165 com o aceno governamental de sensível redução tarifária e de encargos setoriais com a concomitante prorrogação dos contratos –, a MP nº 579/2012, convertida na Lei nº 12.783/2013,166
permitiu a renovação (antecipada) por única vez, pelo prazo de 30 anos, das
concessões de geração alcançadas pela Lei nº 9.074/1995 (art. 19), englobando: (i) concessões de serviço público existentes em 1995 (art. 42, Lei nº
8.987/1995), condicionada à mudança de regime para comercialização de
quotas de garantia ísica alocadas no mercado regulado, com tarifa determinada pela ANEEL e alocação de risco hidrológico aos consumidores cativos; e
(ii) produção independente e autoprodução mediante pagamento de UBP. A
rigor, conforme ressaltado na Seção 3 – Contornos Jurídicos, segue aberta a
possibilidade de renovação das concessões de geração resultantes de privatização de ativo especí ico ou de concessionária verticalizada, realizada com
base no art. 27 da Lei nº 9.074/1995, bem assim de outorgas licitadas e/ou
contratadas na forma do art. 4º, § 2º, da referida Lei,167 vez que tais outorgas
Com efeito, os debates e a apresentação de estudos e propostas em painéis setoriais são bons
exemplos da ativa participação dos agentes da área de energia, por intermédio de suas entidades representativas, na busca do oferecimento de contribuições e alternativas para a tomada
de decisão sobre tão relevante tema. Nesse sentido, de acordo com a estratégia traçada pelo
Ministério de Minas e Energia - MME, as principais associações de concessionárias estão sendo
recebidas em audiência para apresentação de seus estudos e/ou propostas.
Por seu turno, o Grupo de Trabalho instituído no âmbito do CNPE, conforme noticiado pela imprensa, está ultimando as análises e subsídios, tanto jurídicos quanto de caráter econômico-ϔinanceiro, voltados à deϔinição de critérios e procedimentos para a prorrogação ou nova outorga
de concessões do setor elétrico com ativos depreciados ou amortizados, com a indicação das
soluções possíveis e dos aspectos favoráveis e contrários de cada alternativa.
Dado que o assunto se encontra na fase interna de avaliações e processamento no seio do
Governo Federal, com vistas a sua apreciação e deliberação pelo CNPE ainda no primeiro semestre de 2009, reputa-se imperdível a oportunidade de contribuir com análises e pontos
de vista complementares na atual e histórica discussão sobre uma segunda prorrogação de
concessões no setor elétrico brasileiro”.
165

Em novembro de 2012, a FIESP lançou campanha nos jornais e revistas do país em prol da
aprovação da MP 579, que reduz a conta de energia e prorroga as concessões do setor.

166

Ao longo deste capítulo e em outras partes do livro, por simplicidade, nos referimos tanto
à MP nº 579/2012 quanto à Lei nº 12.783/2013 como se fossem o mesmo diploma legal.
Todavia, conforme assinalado anteriormente, os atos de prorrogação das concessões de geração e transmissão (mediante Termos Aditivos aos Contratos de Concessão), inclusive com
a antecipação de efeitos, foram todos celebrados no dia 04/12/2012 (portanto na vigência
da MP 579/2012), com base nos prazos e demais procedimentos estabelecidos no Decreto
nº 7.805/2012, que regulamentou a referida Medida Provisória antes da existência da Lei nº
12.783/2013.

167

Para aprofundamento sobre a aplicação do art. 4º, § 2º da Lei nº 9.074/1995, com a redação dada
pela Lei nº 10.848/2004, vale conferir Batista (2006), com destaque para o seguinte excerto:
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não se enquadram no seu art. 19.168 A Figura 5.1 sintetiza as mudanças sobre
as possibilidades de renovação das concessões de geração.
Figura 5.1 Possibilidades de renovação das concessões de
geração no Brasil
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Fonte: FGV

Já as concessões de transmissão renovadas tiveram sua receita (Receita Anual Permitida) reduzida em média em 70%. Por sua vez, as concessões
de distribuição foram prorrogadas com metas condicionantes de e iciência e
qualidade ixadas e iscalizadas pela ANEEL (Decreto nº 8.461/2015).
As concessões vincendas a partir 2015, objeto de renovação antecipada, representavam (i) 20 GW de potência instalada, cerca de 20% da potência
total do país na época; (ii) 95 mil km de extensão de linhas, cerca de 85% das
“Dessa forma, conforme consagrado no âmbito da ANEEL, do MME e do Grupo de Trabalho/
CNPE, assim como corroborado por Lustosa, a interpretação sistemática da atual redação do §
2º do art. 4º da Lei 9.074/95 leva às seguintes conclusões:
— As concessões de serviço público ou de uso de bem público para geração de energia, outorgadas entre 08/07/95 e 10/12/03 (novas concessões, nos termos da Lei 9.074/95), poderão
ser prorrogadas por até 20 anos, contados do término de vigência dos respectivos contratos.
— As concessões de geração para uso exclusivo do concessionário (autoprodução) outorgadas antes de 11/12/03, a qualquer tempo, poderão ser prorrogadas por até 20 anos, a partir
do vencimento do prazo de outorga”.
168

A título ilustrativo, faz-se referência ao Processo nº 48500.002778/2021-81, que trata da
prorrogação da concessão da UHE Mascarenhas, detida pela EDP, com termo inal em 2025,
no qual foi exarado o Parecer nº 00271/2021/PFANEEL/PGF/AGU, “verbis”:
“EMENTA: CONCESSÃO DE GERAÇÃO - UHE MASCARENHAS - PRORROGAÇÃO - OUTORGA ANTERIOR A LEI 8.987/95 - REGIME DE COTAS - INAPLICABILIDADE - USINA LICITADA - PRIVATIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO - JUÍZO DISCRICIONÁRIO- PODER CONCEDENTE.
Parecer opinando pela possibilidade jurídica da prorrogação da UHE Mascarenhas na forma do
§2º do artigo 4º da Lei nº 9.074/95, conforme expressa previsão contractual”.
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linhas de transmissão das concessionárias impactadas; e (iii) 38 concessionárias de distribuição de energia, que juntas supriam cerca de 120 TWh (TCU,
2011). A renovação antecipada envolveu indenização de ativos não amortizados ou depreciados, cujos montantes foram calculados sob metodologia
de valor novo de reposição. Os cálculos na época alcançaram cerca de R$ 21
bilhões em indenização – R$13 bi para transmissão e R$ 8 bi para hídricas.169
As concessões de geração que não aderiram à renovação (principalmente as
estaduais Cesp, Cemig e Copel) foram licitadas entre 2014 e 2017, com prazo
de trinta anos.170

5.3.1 Desdobramentos na geração
A Lei nº 12.783/2013 estabeleceu a possibilidade de renovação antecipada às
geradoras hídricas com contratos vincendos entre 2015 e 2017, cujas outorgas já haviam sido prorrogadas nos anos 1990 por vinte anos, ou seja, as
alcançadas pelo art. 19 da Lei nº 9.074/1995171. Como critério para adesão, as
empresas bene iciadas deveriam adotar um novo regime regulatório, no qual
não mais são responsáveis ou autorizadas a negociar no mercado – seja ele
livre ou regulado - a energia a ser produzida por meio dos ativos que operam.
A renovação antecipada icou condicionada à alocação de toda a energia a ser
produzida na forma de cotas de garantia ísica para o ambiente regulado. Em
contrapartida, geradores-concessionários fazem jus à compensação na forma
de remuneração determinada por tarifa a ser calculada pela ANEEL – Receita
Anual de Geração (RAG), reduzindo as receitas a montantes correspondentes
à operação e manutenção das usinas. A Figura 5.2 apresenta a distribuição
da capacidade instalada por grupo controlador para as usinas hidrelétricas
enquadráveis no art. 1º da MP 579, totalizando 25 GW de potência.

169

Esses montantes não incluem as indenizações dos ativos de transmissão existentes em 31 de
maio de 2000 (MP nº 591/2012) e nem as referentes a ativos de geração implantados a título
de ampliação e não considerados no investimento inicial (BATISTA, 2013).

170

No leilão de 2014, o critério de seleção foi o menor custo de gestão dos ativos de geração
(GAG); no certame de 2015, a disputa foi por deságio sobre a tarifa teto; já no leilão de 2017,
o critério foi o maior ágio sobre o bônus de outorga.

171

Ver arts. 1º e 12 da Lei nº 12.783/2013.
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Figura 5.2 Capacidade instalada (GW) de usinas enquadráveis na
MP nº 579, por grupo econômico
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Fonte: FGV a partir de dados da Nota Técnica nº 385/2012- SRE/SRG/ANEEL

A RAG conferida às usinas cotizadas é composta por parcelas referentes a custos operacionais (Custos da Gestão dos Ativos de Geração – GAG),
a investimentos adicionais (CAPEX) e cobertura de custos não gerenciáveis,
como encargos. A Tabela 5.1 apresenta a RAG inicialmente atribuída pela
ANEEL a cada usina. Desta forma, o arcabouço derivado da MP nº 579 circunscreveu as usinas cotizadas à regulação análoga aos ativos de rede, alocando a
renda hidráulica e o risco hidrológico nos consumidores e transformando as
concessionárias meramente em operadoras de ativos de geração.
Tabela 5.1 Receita anual de geração das usinas com concessões
renovadas com base na MP nº 579 (art. 1º)
Concessionária
ELETRONORTE
CEEE-GT

Usina

RAG Inicial Semestral 2013
(R$ milhões)

Coaracy Nunes

4,0

Forquilha

0,2

CEEE-GT

Ijuizinho

0,2

CEEE-GT

Passo do Inferno

0,2

CEEE-GT

Santa Rosa

0,2

CEEE-GT

Herval

0,1

CEEE-GT

Guarita

0,2

CEEE-GT

Capigui

0,4
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Tabela 5.1 Receita anual de geração das usinas com concessões
renovadas com base na MP nº 579 (art. 1º)

(Cont.)

Concessionária

Usina

RAG Inicial Semestral 2013
(R$ milhões)

CEEE-GT

Ernestina

0,6

CEEE-GT

Bugres

1,2

CEEE-GT

Canastra

2,6

CEEE-GT

Jacuí

10,5

CEEE-GT

Passo Real

8,3

CHESF

Boa Esperança

16,3

CHESF

Complexo Paulo Afonso (Apolônio Sales/Moxotó, Paulo Afonso I,
Paulo Afonso II, Paulo Afonso III, Paulo Afonso IV)

252,6

CHESF

Pedra

1,4

CHESF

Funil

2,8

CHESF

Luiz Gonzaga (Itaparica)

94,5

CHESF

Xingó

190,7

CHESP

Cachoeira do Lavrinha (São Patrício)

0,3

CPFL

Jaguari Macaco Branco

0,3

CPFL

Leste Paulista Rio do Peixe

0,9

DEMEI

Passo do Ajuricaba

0,3

DME D

Pedro Affonso Junqueira (Antas I)

0,7

EMAE

Rasgão

1,6

EMAE

Porto Góes

2,0

EMAE

Henry Borden

47,8

FURNAS

Corumbá I

21,5

FURNAS

Estreito (Luiz Carlos Barreto de Carvalho)

43,7

FURNAS

FURNAS

47,4

FURNAS

Marimbondo

65,8

FURNAS

Funil

9,5

FURNAS

Porto Colômbia

14,3

Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL

A mudança legal promovida pelo arcabouço de renovação de concessões
determinou, ainda, que o cálculo do valor da indenização correspondente às
parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, utilizasse a metodologia de valor novo de reposição
(VNR) a ser estabelecida pelo Poder Concedente. A EPE icou responsável
pelo cálculo, cuja metodologia não foi submetida à apreciação pública.
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Os concessionários que não aceitaram os termos de renovação propostos, principalmente Cesp, Cemig-GT, Copel-GT e Celesc-GT, tiveram seus ativos
licitados ao término da outorga em leilões realizados em 2014, 2015 e 2017.
A não renovação das outorgas revelou-se lucrativa,172 a posteriori, tendo em
vista que a evolução da hidrologia nos anos posteriores resultou em custos
marginais de operação elevados. Desde então, a geração do bloco hidráulico
se mostra inferior à garantia ísica, resultando em liquidação desfavorável no
curto prazo para o bloco e para os consumidores cativos no montante associado ao risco hidrológico assumido das usinas cotizadas.
Com o término dos contratos com as distribuidoras (CCEARs), anterior
ao termo inal da concessão, as outorgas vincendas sem renovação passaram
a comercializar energia no mercado livre ou liquidar a energia gerada no mercado de curto prazo. Em ambos os casos, a não prorrogação do contrato de
concessão implicou luxo de receita superior ao daqueles renovados e atrelados à RAG calculada pela ANEEL.
A primeira licitação de concessão de geração não prorrogada (por falta
de interesse da antiga concessionária Cesp), em cumprimento ao disposto
no art. 8º da Lei nº 12.783/2013, foi realizada em 28/03/2014, com a nova
outorga da UHE Três Irmãos (807,5 MW de potência instalada), por 30 anos,
para a prestação do serviço de geração de energia elétrica pelo menor Custo
172

Sobre a “falta de sinal econômico adequado para a antecipação dos efeitos da renovação das
concessões de geração”, con ira-se em (BATISTA, 2013):
“A partir do exemplo simpliϔicado sobre o impacto do ‘prêmio’ de redução de receita de uma
hipotética usina em relação à renda total do novo contrato regulado, no caso da antecipação em
2 anos dos efeitos de sua prorrogação, a empresa de consultoria PSR concluiu que ‘dado que o
montante deste prêmio é bastante elevado, é perfeitamente possível que o concessionário, mesmo interessado em permanecer com as usinas, conclua que a melhor decisão seja não renovar
antecipadamente e correr o risco de ou perder a licitação, ou oferecer na mesma um preço pelo
contrato regulado inferior ao proposto hoje pela ANEEL’.
Provavelmente em face de avaliação semelhante à da PSR – e não devido a motivações de ordem
político-partidária, como atribuído por representantes do Poder Concedente –, os titulares das
usinas hidrelétricas discriminadas [...] [concessões já prorrogadas por 20 anos ou ainda não
prorrogadas, respectivamente, com termo ϔinal até julho/1995], no uso da faculdade prevista
no § 1º do art. 9º da MP nº 579/2012, optaram por não requerer ou não antecipar os efeitos de
suas renovações.
Se a antecipação, em menos de 3 anos, dos efeitos da renovação de concessões de geração
vincendas até julho/1995, nas condições da MP 579, não se mostrou economicamente atrativa para alguns concessionários, a ponto de estes não requererem a sua prorrogação ou as
recusarem, com o risco de perda da concessão, não é preciso qualquer esforço para concluir
que a antecipação de 3 a 5 anos nos efeitos da prorrogação do prazo de exploração de usinas
hidrelétricas produz impactos ainda maiores do ‘prêmio’ de redução de receita em relação à
receita total do novo contrato regulado, podendo tal relação ser superior à unidade, ou seja,
acarretar remuneração negativa”.
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de Gestão dos Ativos de Geração (GAG) proposto, com a sua garantia ísica
integralmente comercializada no regime de cotas de que trata o art. 1º da
referida Lei.
Sagrou-se vencedor desse certame o Consórcio Novo Oriente, integrado
por Furnas (49,9%) e pelo FIP Constantinopla (50,1%), com o deságio de
0,87%, correspondendo à GAG no valor de R$ 31.623.036,00.
Tabela 5.2 Lotes do leilão de concessões de geração não prorrogadas (2015)
Lote
A
B

C

Sublote

Potência
Instalada (MW)

Termo Final do Atual
Contrato de Concessão

Rio

Estado(s)
GO

-

Rochedo

4.000

07/07/2015

Meia Ponte

B1

Gov. Parigot

260.000

07/07/2015

Capivari

PR

Mourão I

8.200

07/07/2015

Mourão

PR

Paranapanema

31.500

07/07/2015

Paranapanema

SP

Garcia

8.920

07/07/2015

Garcia

SC

Bracinho

15.000

07/11/2016

Bracinho

SC

Cedros (Rio dos Cedros)

8.400

07/11/2016

Cedros

SC

Salto (Salto Weibssbach)

6.280

07/11/2016

Itajaí-Açu

SC

Palmeiras

24.602

07/11/2016

Cedros

SC

Três Marias

396.000

08/07/2015

São Francisco

MG
MG

B2

-

D1
D2
D3

D
D4

E

Usina Hidrelétrica

Itutinga

52.000

08/07/2015

Grande

Salto Grande

102.000

08/07/2015

Santo Antônio

MG

Camargos

46.000

08/07/2015

Grande

MG
MG

Ervália

6.970

07/07/2015

Bagres

Coronel Domiciano

5.040

07/07/2015

Fumaça

MG

Sinceridade

1.416

03/08/2008

Manhuçu

MG

Neblina

6.468

03/08/2008

Manhuçu

MG

Cajuru

7.200

08/07/2015

Pará

MG

Gafanhoto

14.000

08/07/2015

Pará

MG

Marmelos

4.000

08/07/2015

Paraibuna

MG

Joasal

8.400

08/07/2015

Paraibuna

MG
MG

Paciência

4.080

08/07/2015

Paraibuna

Piau

18.012

08/07/2015

Piau

MG

Peti

9.400

08/07/2015

Santa Bárbara

MG

Dona Rita

2.408

19/04/2008

Tanque

MG

Tronqueiras

8.500

08/07/2015

Tronqueiras

MG

Martins

7.700

08/07/2015

Uberabinha

MG

E1

Jupiá

1.551.200

07/07/2015

Paraná

SP/MS

E2

Ilha Solteira

3.444.000

07/07/2015

Paraná

SP/MS

Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL

A segunda licitação de concessões de geração não prorrogadas, realizada
em 25/11/2015 e abrangendo 29 usinas hidrelétricas anteriormente explo-
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radas pelas concessionárias Celg-GT, Copel-GT, Celesc-GT e Cemig-GT, estabeleceu um regime híbrido em relação ao regime de cotas: a disputa no leilão
ocorreu pelo maior deságio sobre tarifa teto, contemplando custo de gestão
dos ativos de geração (GAG) e bônus de outorga, ou seja, repartindo a renda
hidráulica entre consumidores (cativos) e contribuintes (União). A mensuração mais realista da GAG (à qual foi agregada parcela adicional chamada
GAGmelhoria, além da GAGO&M) mostrou-se relevante face ao valor reduzido de
operação e manutenção concedido às usinas que aderiram à renovação, quase
que exclusivamente detidas por controladas da Eletrobras. Todas as 29 concessões de UHEs foram contratadas no certame, totalizando cerca de 6 GW de
capacidade instalada, alcançando R$ 17 bilhões de outorga e tarifa em torno
de R$ 125/MWh, com prazo de outorga de 30 anos. Esse montante de boni icação foi integralmente repassado ao Tesouro Nacional, cabendo aos consumidores cativos arcar com o pagamento, em suas tarifas, de um novo tipo de
encargo denominado parcela de Retorno da Boni icação pela Outorga (RBO).
Tabela 5.3 Resultado do leilão de concessões não prorrogadas (2015),
tarifa teto (valores em milhões R$)
Lote

Edital

Proposta

Deságio

Deságio %

Proponente Vencedor

13,58%

CELG GT

A

5,8

5,0

0,8

B1

130,9

130,9

0,0

B2

43,7

43,3

0,4

COPEL
1,00%

ENEL

C

72,8

69,0

3,8

5,21%

CELESC

D

503,8

498,7

5,1

1,00%

CEMIG

E

2.381,0

2.381,0

0,0

Total

3.137,9

3.127,8

10,1

CHINA THREE GORGES BRASIL
0,32%

Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL

À luz desse resultado, veri ica-se que as concessionárias Celg-GT,
Copel-GT e Celesc-GT, com deságios na faixa de 1% a 13,5%, lograram manter
a totalidade ou boa parte das usinas hidrelétricas por elas até então exploradas, sendo também vencedoras do certame as empresas Enel (italiana) e a
CTG (chinesa).
Já a terceira licitação de concessões de geração não prorrogadas, realizado no dia 27/09/2017, privilegiou a arrecadação da União, estabelecendo o critério de maior ágio sobre o bônus de outorga de inido no edital.
Foram concedidas quatro usinas hidrelétricas anteriormente exploradas pela
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Cemig-GT,173 com potência total de 3 GW, arrecadando R$ 12,1 bilhões em
boni icação e alcançando tarifa média de R$ 105/MWh, com prazo também
de 30 anos. Diferentemente do leilão de 2015, a União se comprometeu a utilizar
parte dos recursos recebidos a título de Boni icação pela Outorga para o pagamento integral da indenização de ativos não amortizados da Cemig-GT, ixados no
valor total de R$ 1,027 bilhão, nos termos da Portaria MME nº 291, de 03/08/2017.
Tabela 5.4 Lotes do leilão de concessões de geração não
prorrogadas (2017)
Usina
Hidrelétrica

Potência
instalada MW

Termo Final do Atual
Contrato de Concessão

Rio

Estado (s)

A

São Simão

1.710,00

11/01/2015

Paranaíba

GO/MG

B

Jaguara

424,00

28/08/2013

Grande

MG/SP

C

Miranda

408,00

23/12/2016

Araguari

MG/SP

D

Volta Grande

380,00

23/02/2017

Grande

Lote

Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL

Observando que a Cemig-GT sequer se inscreveu para participar do certame, como poderia fazê-lo, registra-se que os lotes de usinas foram vencidos
pela Engie e Enel, de grupos econômicos franco-belga e italiano já atuantes
no Brasil nesse segmento, bem como pela SPIC (State Power Internacional
Corporation), de capital chinês, que assume o seu primeiro grande ativo de
geração hidrelétrica no país.
Interessante notar que, para ins de assegurar adequada transição, as
minutas de contratos de concessão desses leilões de outorgas de usinas não
prorrogadas encerram cláusula prevendo um período de até 180 dias, após a
sua assinatura, no qual o novo concessionário poderá, expressamente, optar
pela denominada Operação Assistida. Durante esse tempo, a responsabilidade pela exploração da central geradora continuará com a antiga concessionária ou com a empresa designada pelo Poder Concedente para a prestação
dos serviços de geração, se já vencida a concessão, a quem será destinado o
pagamento da RAG correspondente (valor que vinha percebendo, conforme
ixado no contrato ou no ato de designação).
173

As concessões dessas 4 usinas foram objeto de longa disputa judicial entre a Cemig-GT, o Estado de Minas Gerais e o Poder Concedente, somente decidida pelo STF (em favor da União)
poucos dias antes da realização do certame. O objeto da demanda dizia respeito à interpretação de cláusula do contrato de concessão da Cemig-GT que assegurava o direito à prorrogação
dessas concessões, quando de seu vencimento.
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Tabela 5.5 Resultado do leilão de concessões não prorrogadas (2017)
Lote

UHE

Bonificação
Bonificação
pela Outorga pela Outorga
Mínima (R$)
Ofertada

Ágio
(R$)

Ágio
(%)

Total
Arrecadado/
previsto (%)

Proponente
Vencedora

A

São Simão

6.740,9

7.180,0

439,1

6,51

64,94%

SPIC Pacific
Energy PTY LTD

B

Jaguara

1.911,3

2.171,0

259,7

13,59

84,58%

Consórcio Engie
Brasil Minas
Geração

C

Miranda

1.110,9

1.360,0

249,1

22,43

96,88%

Consórcio Engie
Brasil Minas
Geração

D

Volta
Grande

1.292,5

1.419,8

127,3

9,85

109,73%

Enel Brasil S.A.

11.055,6

12.130,8

1.075,2

9,73%

109,73%

Total

Fonte: FGV com base em dados da ANEEL

A legislação vigente admite a renovação dos contratos de concessão para
usinas com potência entre 5 MW e 50 MW, ainda não prorrogadas. O prazo
deve ser de até 30 anos, mediante aceite do valor do UBP de inido pela ANEEL,
como estabelecido pelo art. 2º da Lei nº 12.783/2013,174 com a redação dada
174

“Art. 2º A outorga de concessão e autorização para aproveitamento de potencial hidráulico
maior que 5.000 kW (cinco mil quilowatts) e inferior ou igual a 50.000 kW (cinquenta mil quilowatts), desde que ainda não tenha sido prorrogada e esteja em vigor quando da publicação
desta Lei, poderá ser prorrogada a título oneroso, em conformidade com o previsto no § 1º-A.
(Redação dada pela Lei nº 13.360, de 2016)
§ 1º O disposto no art. 1º não se aplica às prorrogações de que trata o caput.
§ 1º-A. Ao titular da outorga de que trata o caput será facultado prorrogar o respectivo prazo
de vigência por 30 (trinta) anos, nos termos da legislação vigente para essa faixa de potencial
hidráulico, desde que se manifeste nesse sentido ao Poder Concedente em até 360 (trezentos e
sessenta) dias após receber a comunicação do valor do Uso de Bem Público (UBP), referida no
§ 1º-B, hipótese em que estará automaticamente assumindo, de forma cumulativa, as seguintes
obrigações: (Incluído pela Lei nº 13.360, de 2016)
I - pagamento pelo UBP informado pelo Poder Concedente; (Incluído pela Lei nº 13.360, de
2016)
II - recolhimento da Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH), de
que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, a partir da prorrogação da outorga, revertida
integralmente ao Município de localidade do aproveitamento e limitada, para os aproveitamentos
autorizados de potência maior que 5.000 kW (cinco mil quilowatts) e igual ou inferior a 30.000
kW (trinta mil quilowatts), a 50% (cinquenta por cento) do valor calculado conforme estabelecido
no art. 17 da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998. (Incluído pela Lei nº 13.360, de 2016)
§ 1º-B. Em no mínimo 2 (dois) anos antes do final do prazo da outorga, ou em período inferior
caso o prazo remanescente da outorga na data de publicação desta Lei seja inferior a 2 (dois)
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pela Lei nº 13.360/2016. A metodologia de cálculo do valor de UBP, objeto da
Audiência Pública ANEEL nº 9/2018, também será aplicada a autoprodutores
não conectados ao SIN, independentemente da potência instalada (§ 4º).
Dada a natureza e a relevância das alterações trazidas pela Lei nº
13.360/2016, a prorrogação das concessões e autorizações de geração de
energia elétrica abrangidas pelo art. 2º da Lei nº 12.783/2013 (ainda vigentes) foi regulamentada por Decreto especí ico (nº 9.158, de 21/09/2017).
Com efeito, a partir da nova redação desse art. 2º, a abrangência de seu
caput foi ampliada, passando a submeter às suas regras de renovação, além
das outorgas de geração destinadas à autoprodução e à produção independente de energia, as concessões de serviço público para aproveitamento de
potencial hidráulico maior que 5 MW e inferior ou igual a 50 MW.
Até então, a prorrogação das concessões de usinas hidrelétricas destinadas a serviço público, independentemente da potência instalada, era disciplinada pelo art. 1º da Lei nº 12.783/2013, que trata das outorgas de geração
alcançadas pelo art. 19 da Lei nº 9.074/1995 e estabelece o regime de cotas
de garantia ísica como condição para a sua renovação. Com a nova redação
dada ao art. 2º em comento, continuam submetidas às regras de prorrogação
do art. 1º (alocação de cotas) apenas as concessões de UHEs > 50 MW (regime
de serviço público), porquanto, repita-se, as outorgas (no mesmo regime)
entre 5 MW e 50 MW passaram a ter a sua renovação regulada pelo art. 2º
da Lei nº 12.783/2013 (onerosidade mediante pagamento de UBP e CFURH).
Isso posto, como exemplos da aplicação do art. 2º da Lei nº 12.783/2012
e do Decreto nº 9.158/2017 à renovação de concessões destinadas a autoprodução ou produção independente de energia, inclusive com a mudança
da modalidade de prestação de serviço para autorização, mencionam-se os
casos discriminados na Tabela 5.6.

anos, o Poder Concedente informará ao titular da outorga, para os fins da prorrogação facultada
no § 1º-A, o valor do UBP aplicável ao caso, que deverá atender aos princípios de razoabilidade
e de viabilidade técnica e econômica e considerar inclusive os riscos e os tipos de exploração
distintos, tanto de autoprodução, como de produção para comercialização a terceiros, previstos
na legislação. (Incluído pela Lei nº 13.360, de 2016)
[...]
§ 4º O disposto neste artigo também se aplica às concessões de geração de energia hidrelétrica
destinadas à autoprodução, independentemente da potência, desde que não interligadas ao SIN.
[...]
§ 6º Não havendo, no prazo estabelecido no § 1º-A, manifestação de interesse do titular da outorga em sua prorrogação, o Poder Concedente instaurará processo licitatório para outorgar a
novo titular a exploração do aproveitamento. (Incluído pela Lei nº 13.360, de 2016)
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Tabela 5.6 Concessões de UHEs prorrogadas com base no art. 2º da
Lei nº 12.783/2013 (AP e PIE)
Ato de Outorga e/ou de
Prorrogação

Regime e
Modalidade

Valor Anual
de UBP (R$)

Port. MME 545, de
31/08/21

AP/Autorização

52.170,70

Port. MME
38/96

Port. MME 555, de
05/10/21

AP/Autorização

449.152,69

12/07/17

Port. DNAEE
103/87

Port. MME 546, de
PIE/Autorização
31/08/21

2.140.930,23

29,0

30/01/20

Decr.
98.898/90

Port. MME 547, de
PIE/Autorização
31/08/21

164.260,44

UHE Juba I

42,0

16/02/22

Decr. de
14/02/92

Port. MME 551, de
PIE/Autorização
09/09/21

5.643.204,69

UHE Juba II

42,0

16/02/22

Decr. de
14/02/92

Port. MME 551, de
PIE/Autorização
09/09/21

6.247.005,90

Nome da
Usina

Potência
(MW)

Termo
Final

PCH Rio Timbó

5,5

PCH Salto
Mauá

Original
ou
Anterior

Renovação
Art. 2º Lei
12.783

12/09/14

Decr.
90.190/84

16,3

21/01/16

PCH Agro Trafo

14,0

PCH Isamu
Ikeda

Fonte: FGV

Ainda em fase de implementação com base no art. 2º da Lei nº 12.783/2013,
encontram-se as prorrogações das concessões de autoprodução de energia
elétrica detidas pela CBA (UHEs Alecrim, Barra, França, Fumaça, Porto Raso e
Serraria)175 e pela Mineração Taboca (UHE Pitinga), vencidas em 28/06/2016
e 26/02/2016, respectivamente, as quais foram recomendadas ao MME por
meio dos Despachos ANEEL nº 1.305/2020 e 1.366/2020, com a indicação
do pagamento de UBP nos valores anuais de R$ 22.221.319,80 (global) e R$
1.324.147,42.176
175

A instalação desses empreendimentos foi objeto de autorizações do antigo Ministério da Agricultura (1944) e do MME (1984). Posteriormente, por meio do Decreto s/nº de 27/06/1996,
a título de regularização, com base nos arts. 5º e 9º da Lei nº 9.074/1995, foi outorgada concessão de uso de bem público à CBA, por 20 anos (mesmo prazo das prorrogações de que trata
o art. 19 deste diploma legal).

176

A despeito da regularização dessas concessões e da “prorrogação” de seus prazos por 20
anos, a partir de 1996, com base nos arts. 5º e 9º da Lei nº 9.074/1995, esse aspecto não foi
apreciado na análise para ins de enquadramento das correspondentes outorgas no art. 2º
da Lei nº 12.783/2013, especialmente em face da locução “desde que ainda não tenha sido
prorrogada”. Todavia, como será contraditado adiante, mesmo que se considere essa “prorrogação”, não haveria fundamento apto ao indeferimento do respectivo pedido de renovação
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Já no que se refere à renovação de concessões de geração em regime de
serviço público com base no art. 2º da Lei nº 12.783/2013, tem-se o caso
da PCH Braço Norte II (da Eletram – Eletricidade da Amazônia Ltda), com
9,6 MW de potência, a qual foi deferida pelo MME por meio do Despacho de
11/01/2022 (que ixa em R$ 602.024,57 o valor anual a título de UBP).
Há, no entanto, dois outros casos de renovação de concessões de usinas
hidrelétricas requeridas com base no art. 2º da Lei nº 12.783/2013, em relação aos quais o Poder Concedente entendeu não se aplicar o referido dispositivo legal, porquanto existiria impedimento em face dessas outorgas já terem
sido anteriormente prorrogadas.
Trata-se das concessões das PCHs Paranoá (30 MW) e Rio das Pedras (9,3
MW), com termos inais em 2020 e 2024, respectivamente. Em relação à primeira, o Poder Concedente decidiu autorizar a prorrogação pelo prazo de 30
anos, mas sob o regime de cotas de garantia ísica, tendo por fundamento o art.
1º da Lei nº 12.783/2013.177 No tocante à segunda, a decisão foi pelo indeferimento do requerimento de prorrogação, “tendo em vista o seu não cabimento
nos termos do art. 2º da Lei nº 12.783/2013 e do Decreto nº 9.158/2017”.178
Na Seção 5.7 são analisadas essas decisões à luz da hermenêutica jurídica, do contexto da edição da MP nº 579/2012 e dos princípios que norteiam
a modernização do marco legal do setor elétrico. Como será visto, parece, com
todas as vênias, não se estar diante da melhor interpretação nesses dois casos.
A Lei nº 12.783/2013 garantiu o direito à indenização de investimentos
em bens reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados vinculados a
ativos de geração e transmissão renovados, com atualização do valor devido
aos concessionários até a data de pagamento.
O Decreto nº 7.805/2012, que regulamenta a Lei nº 12.783/2013, estabeleceu Valor Novo de Reposição (VNR) para o cálculo das indenizações, considerando a depreciação e a amortização acumuladas entre a data de entrada em
operação da instalação até 31 de dezembro de 2012. A Resolução Normativa
da ANEEL nº 596/2013 ixou o prazo comprobatório dos bens reversíveis até
dezembro de 2015. A Audiência Pública nº 3/2019 buscou formas alternativas
valoração dos investimentos indenizáveis através do Valor Novo de Reposição,
face à inaplicabilidade do banco de preços da EPE para diversos ativos de geradas outorgas, nos termos da interpretação que tem sido dada pelo Poder Concedente (casos
envolvendo as PCHs Paranoá e Rio das Pedras).
177

Vide o Despacho do Ministro de Minas e Energia de 10/12/2021.

178

Cf. o Despacho do Ministro de Minas e Energia de 30/06/2021.
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ção.179 A proposta da ANEEL é que a valoração seja realizada prioritariamente a
partir de banco de preços referenciais, seguido pelo banco de preços da concessionária ou, em última hipótese, do custo contábil iscalizado atualizado; com
utilização do IPCA para atualização do valor contábil.
Para investimentos realizados durante a concessão, a ANEEL propõe que
o VNR seja calculado por meio do valor contabilizado, iscalizado e atualizado, sem prejuízo de se utilizar outra referência, no caso de ela existir e se
mostrar mais adequada, com iscalização a ser realizada por empresa credenciada pela Agência. Já para os investimentos iniciais antes do início da operação comercial, permaneceria aplicável a referência do banco de preços da
EPE para o cálculo do VNR, e não o projeto básico original. A metodologia de
cálculo do valor dos investimentos reversíveis é de suma importância para a
concessão, pois determina a indenização dos ativos ao término da concessão.

5.3.2 Desdobramentos na transmissão
A Lei 12.783/13 permitiu a renovação das concessões de transmissão integrantes da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional, que já haviam sido
prorrogadas por vinte anos após a Lei nº 9.074/1995, “de forma a assegurar
a continuidade, a eϔiciência da prestação do serviço e a modicidade tarifária”
(art. 6º da Lei). A renovação, a critério do Poder Concedente, por uma única
vez pelo prazo de até 30 anos, icou condicionada à aceitação expressa pelas
concessionárias de nova receita ixada pela ANEEL e de submissão a padrões
de qualidade estabelecidos pela Agência. Na prática, a renovação limitou as
receitas anuais permitidas ao regime de operação e manutenção.
Nove concessionárias aceitaram os termos de inidos para a renovação:
quatro concessionárias pertencentes ao Grupo Eletrobras (Furnas, Chesf,
Eletrosul e Eletronorte), quatro concessionárias estatais estaduais (CEEE-D,
Celg-GT, Cemig-GT e Copel-GT) e uma empresa privada (CTEEP), oriunda do
segmento de transmissão privatizado da Cesp em 2006.
A renovação implicou queda acentuada da RAP das concessões renovadas – cujos novos valores foram calculados pela ANEEL e estabelecidos
pela Portaria MME nº 579/2012. A somas das RAPs referentes às conces179

A ANEEL reconhece, na Nota Técnica nº 146/2018-SRG-SFF-SCG, que a “valoração dos investimentos realizados ao longo da concessão não se mostrou efetiva pelo fato de a granularidade do
banco de preços de referência de geração sob gestão da EPE não ser compatível com a natureza
desses investimentos, o que pode ser observado a partir das informações disponibilizadas pelas
concessionárias”.
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sões renovadas caiu de R$ 8,8 bilhões para R$ 2,7 bilhões, o que representa
uma redução de 70%. Paralelamente, a Portaria Interministerial MME/MF nº
580/2012 de iniu os valores das indenizações de bens reversíveis não depreciados das concessões renovadas, calculados pela ANEEL com base no Valor
Novo de Reposição, cujo montante total, para o segmento de transmissão
(Anexo II da Portaria), alcançava R$ 12,9 bilhões.
Tabela 5.7 Impacto da MP nº 579 na receita anual de geração das
transmissoras e montante de indenização (R$ milhões em 2012)
Contrato

Concessionária

RAP 2012

RAP pós-MP 579

Variação

Indenização

063/2001

CELG-GT

46

16

-64%

99

006/1997

CEMIG-GT

507

149

-71%

285

058/2001

ELETRONORTE

1.134

276

-76%

1.682

059/2001

CTEEP

2.246

516

-77%

2.891

055/2001

CEEE-GT

518

177

-66%

661

061/2001

CHESF

1.425

518

-64%

1.587

060/2001

COPEL

318

116

-64%

894

057/2001

ELETROSUL

936

406

-57%

1.986

062/2001

FURNAS

2.349

630

-73%

2.878

Total

9.479

2.804

-70%

12.964

Fonte: FGV com dados da Portaria MME nº 579/2012, Portaria MME/MF nº 580/2012 e Nota
Técnica ANEEL nº 215/2012

Os ativos a serem indenizados correspondiam a investimentos recentes,
após a assinatura dos contratos renovados (em 2001), a título de reforços nas
instalações da rede básica, subtransmissão (Demais Instalações de Transmissão
ou DITs) e conexões. O pagamento seria realizado parcialmente em janeiro de
2013 e o restante seria pago em prestações mensais ao longo de três anos, atualizadas pelo IPCA e remuneradas pelo Custo Médio Ponderado do Capital real
(WACC). A indenização de ativos existentes antes de 2000, ainda não depreciados, foi alvo de inúmeras contestações, como será detalhado adiante.
A incerteza quanto ao cálculo da indenização dos ativos não amortizados
teve como consequência a elevação do risco de investimento, colaborando para
a redução do interesse das empresas em novas licitações no segmento de transmissão nos anos seguintes à mudança. Esse resultado pode ser observado pelo
aumento da relação entre a quantidade de lotes (vazios) que não receberam
oferta e o total de lotes que foram a leilão, que atingiu, entre 2013 e 2015, apro-
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ximadamente 48% (Figura 5.3). Essa mesma relação durante o período de 2000
a 2012 foi de apenas 4%. Por outro lado, o deságio em relação ao valor da RAP
prevista no edital e o valor da RAP resultante do leilão de cada lote pode indicar
maior concorrência. Em 2015, o deságio médio foi de 6,5%, menor valor desde
2001 (Figura 5.4). Cabe destacar que uma adequada comparação dos deságios
observados nos leilões de transmissão depende da análise das premissas subjacentes ao cálculo do teto da RAP aplicada a cada certame.
Figura 5.3 Lotes não licitados (vazios) nos leilões de transmissão
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Fonte: FGV com dados da ANEEL (Resultados Leilões de Transmissão) e de IAB (2015)

Figura 5.4 Deságio médio nos leilões e transmissão por ano (%)







Fonte: FGV com dados da ANEEL, Resultados Leilões de Transmissão
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Para compreensão dos desdobramentos e disputas em torno da indenização de “ativos considerados não depreciados existentes em 31 de maio de
2000”,180 é necessário reconstituir a formação dos contratos renovados e a
evolução de entendimento sobre o direito e a forma de indenização. A Rede
Básica do SIN foi legalmente instituída através Lei nº 9.074/1995 e regulamentada pelo Decreto nº 1.717/1995. A Portaria DNAEE nº 244/1996 de iniu
a primeira con iguração da Rede Básica, identi icando as instalações com data
de referência de julho de 1995.
A con iguração inicial foi revista em 1998 para adequar-se à reestruturação do setor elétrico, que previa separação das atividades da cadeia e
desverticalização das empresas. A Resolução ANEEL nº 245/1998 de iniu as
regras de classi icação das instalações de transmissão para composição da
Rede Básica.
As instalações de transmissão se dividiam em dois tipos: (i) integrantes
da Rede Básica, com tensão igual ou superior a 230 kV, de uso compartilhado;
ou (ii) integrantes das DITs, com tensão inferior a 230 kV, e as instalações de
conexão com tensão superior a 230 kV de uso exclusivo dos agentes. A nova
con iguração foi consolidada nas Resoluções ANEEL nos 166 e 167/2000, as
quais classi icaram as instalações e homologaram as receitas anuais permitidas, respectivamente.
Os contratos de concessão dos ativos existentes (não licitados) de
transmissão foram celebrados em 2001, por prazo de 20 anos, contados a
partir de julho/1995, com as concessionárias detentoras dos ativos, fruto da
separação das atividades e da reestruturação da indústria, respeitando as Resoluções supramencionadas. A Cemig-GT foi a única concessionária que teve
o seu contrato assinado anteriormente, em 1997; porém, as Resoluções de
2000 também determinaram a sua receita inicial.
A partir de então, as receitas iniciais homologadas (Resolução ANEEL
nº 167/2000) passaram a ser reajustadas anualmente, contemplando duas
parcelas: a Rede Básica do Sistema Existente (RBSE) e a RPC (relativa às DITs).
As receitas iniciais foram “blindadas”, impedindo revisões posteriores até o
término dos contratos (julho/2015), contemplando apenas reajustes in lacionários pelo IGP-M. Como observado pela ANEEL (2016a), “a formação dessa
receita partiu da diferença entre a tarifa vigente à época (tarifas de suprimento)
e as novas tarifas calculadas para geração (tarifas dos contratos iniciais), resultantes do processo de desverticalização do serviço de energia elétrica. Assim, não
180

Ver art. 15, § 2º, da Lei nº 12.783/2013.
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houve avaliação dos ativos para o cálculo da RAP que seria arrecadada para remuneração inicial das concessões de transmissão”. O contrato da Cemig-GT não
contemplava a blindagem da receita inicial (RBSE/RPC), constituindo a única
distinção em relação aos demais contratos. A Tabela 5.8 apresenta a receita
anual permitida homologada para as concessionárias.
Tabela 5.8 Receita anual permitida inicial dos ativos existentes de
transmissão em 2000 (valores nominais em R$ milhões de 2000)
Concessionárias

Rede Básica

DITs

Total

FURNAS - Centrais Elétricas S/A

369,7

242,6

612,3

CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

371,4

22,4

393,8

CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica

257,2

105,2

362,3

ELETRONORTE - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A

253,5

12,0

265,5

ELETROSUL – Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A

166,0

21,2

187,2

CEMIG - Companhia Energética de Minas Gerais

149,6

8,9

158,5

CEEE - Companhia Estadual de Energia Elétrica

97,4

21,5

118,9

COPEL - Companhia Paranaense de Energia

31,2

97,6

128,8

EPTE - Empr. Paulista de Transmissão de Energia Elétrica S/A

160,8

129,7

290,5

CELG - Centrais Elétricas de Goiás

12,1

1,9

14,0

ESCELSA - Espírito Santo Centrais Elétricas S/A

1,1

0,3

1,4

COELBA - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia

1,2

0,2

1,4

LIGHT - Serviços de Eletricidade S/A

0,8

-

0,8

CELTINS - Cia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins

0,7

0,1

0,9

1.872,7

663,4

2.536,1

TOTAL
Fonte: Resolução ANEEL nº 167/2000

As receitas associadas aos reforços necessários às instalações existentes após a assinatura dos novos contratos, autorizados pela ANEEL, originaram duas novas parcelas distintas: RBNI, vinculados aos reforços na
rede básica; e RCDM, vinculados aos reforços nas DITs. Essas receitas não
estavam blindadas e foram objeto de revisão tarifária periódica, adicionalmente aos reajustes anuais, de inidas contratualmente em 2005 e 2009. As
revisões estabeleceram a base regulatória de ativos, a taxa de retorno do
capital e os custos operacionais e icientes relativos à operação e manutenção desses ativos. Em julho de 2012, no processo tarifário anterior à MP nº
579/2012, a receita dos ativos de transmissão existentes em 2000 (não lici-
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tados) alcançava conjuntamente R$ 9 bilhões anuais, composta pela receita
inicial (RBSE/RPC) atualizada (72%) e pelos reforços (RBNI/RCDM) autorizados (28%) (ANEEL, 2016a).
Inicialmente, a MP nº 579/2012 não admitiu a possibilidade de indenização de bens existentes em maio de 2000. As Portarias MME nº 579 e
Interministerial MME/MF nº 580/2012 de iniram, respectivamente, as receitas
iniciais das instalações de transmissão prorrogáveis e os valores de indenização de bens reversíveis relativos aos reforços das instalações (RBNI/RCDM).
A MP 591/2012, contemplada na redação inal da Lei nº 12.783/2013,
reverteu a determinação inicial da MP 579/2012, prevendo indenização
para bens reversíveis registrados pelas concessionárias em 2000 e reconhecidos pela ANEEL (RBSE/RPC).181,182,183,184 A Portaria MME nº 267/2013
181

A redação original do Art. 15, § 2º na MP 579/2012 – “Os bens reversíveis vinculados às concessões de transmissão de energia elétrica alcançadas pelo § 5 º do art. 17 da Lei nº 9.074, de 1995,
existentes em 31 de maio de 2000, independentemente da vida útil remanescente do equipamento, serão considerados totalmente amortizados pela receita auferida pelas concessionárias de
transmissão, não sendo indenizados ou incluídos na receita de que trata o caput” – foi alterado
da seguinte forma pela MP 591/2012, contemplada na conversão da Lei nº 12.783/2013:
“Fica o Poder Concedente autorizado a pagar, na forma de regulamento, para as concessionárias que optarem pela prorrogação prevista nesta Medida Provisória, nas concessões de transmissão de energia elétrica alcançadas pelo § 5º do art. 17 da Lei nº 9.074, de 1995 , o valor
relativo aos ativos considerados não depreciados existentes em 31 de maio de 2000, registrados
pela concessionária e reconhecidos pela ANEEL”.

182

“[...] até a publicação da MP nº 591, em 30 de novembro de 2012 [três dias úteis antes da data de
formalização dos aditivos para antecipação da prorrogação das concessões de geração e transmissão], os representantes do Poder Concedente, inclusive em audiência pública no Congresso
Nacional sustentavam a legalidade e pertinência da consideração, como integralmente amortizados, dos bens reversíveis vinculados às concessões de transmissão, existentes em 31 de maio
de 2000, em face da parcela de receita extraordinária [“renda de transporte”] auferida pelas
concessionárias de transmissão nesses últimos 12 anos, com a blindagem de receitas associadas
a tais ativos [RBSE e RPC] e a consequente não submissão dessa parcela da base de remuneração
a processos de revisão periódica de receitas”. (BATISTA, 2013)

183

“Diferentemente das demais questões tratadas na MP 579, em relação às quais foram disponibilizadas aos interessados as Notas Técnicas emitidas por Superintendências da ANEEL (salvo a
NT 387/2012, mencionada nas notas de rodapé 210 e 211) e pela EPE, não foi divulgado pelos
Ministérios de Minas e Energia e/ou da Fazenda qualquer documento técnico, da ANEEL, da EPE
ou de seus órgãos internos, que justiϔique e/ou respalde essa mudança de tratamento a ativos
anteriormente considerados amortizados”. (BATISTA, 2013)

184

“Na Exposição de Motivos da MP 591 [EMI nº 0050-A/2012 MME/AGU/MF, de 29 de novembro
de 2012], os seus signatários se limitam a mencionar, genericamente, que ‘embora a legislação
referente a estas instalações de transmissão, da época da formação da Rede Básica do Sistema
Interligado Nacional - SIN, estabeleça que o prazo de concessão era suϔiciente para amortizar
ou depreciar totalmente estes ativos, poderia eventualmente haver situações excepcionais em
que ainda não houvesse a plenitude desta amortização ou depreciação’, sem citar uma única
concessionária e/ou mesmo estimar os custos adicionais dessa modiϔicação na regra de indenização das transmissoras, que já se sabia, da ordem de R$ 10 bilhões”. (BATISTA, 2013)
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de iniu a competência da ANEEL para o cálculo do Valor Novo de Reposição
relativo aos ativos existentes em 2000 ainda não depreciados. Após a
Audiência Pública nº 101/2013, a ANEEL de iniu os critérios para avaliação e reconhecimento dos ativos através da Resolução nº 589/2013 – uma
vez que não houve avaliação da base dos ativos existentes em 2000, pois
constituíam uma receita inicial blindada. A base de ativos foi determinada
em 2016, com respaldo da Portaria MME nº 120/2016. A base regulatória
líquida dos ativos não depreciados foi determinada, em dezembro de 2012,
em R$ 24,4 bilhões (ANEEL, 2016a).
Após a Audiência Pública nº 68/2016, através da Resolução Normativa
nº 762/2017, a ANEEL determinou o cálculo do custo de capital a ser adicionado à receita anual permitida dos contratos de transmissão renovados,
relacionados aos bens reversíveis não depreciados. O cálculo contempla dois
componentes: um inanceiro, referente ao custo de capital não remunerado
acumulado entre janeiro de 2013 e junho de 2017, com ressarcimento através
de anuidade a ser paga durante oito anos; e outro econômico, referente ao
custo do capital dos ativos remanescentes não depreciados a incidir a partir de 2017. O componente inanceiro foi calculado no montante de R$ 35,8
bilhões, relativo à anuidade a ser acrescida na RAP das concessionárias renovadas durante oito anos, com anuidade estimada de R$ 5,9 bilhões, ambos
valores na data-base de junho de 2017. Ao longo dos anos, a anuidade do
saldo inanceiro deve ser recalculada, observando o saldo não amortizado,
para atualização do custo de capital (WACC). Já o componente econômico,
referente a remuneração a partir de 2017, a ser paga durante a vida útil dos
ativos, foi determinado em R$ 5,1 bilhões em junho de 2017. A ANEEL estimou o montante total da remuneração dos ativos não depreciados em cerca
de R$ 62,2 bilhões (ANEEL, 2016b).
O impacto estimado pela ANEEL (2016a) na tarifa de uso de transmissão (TUST) para os consumidores de alta tensão (subgrupos A2 e A3), no
componente de demanda (R$/kW), variou entre 40% e 80%; para os consumidores de média tensão (subgrupos A4 e A3), o aumento variou entre 5%
e 45%; e para consumidores de baixa tensão (grupo B), o impacto oscilou
entre 1% e 6,5%.
A revisão da receita anual permitida das transmissoras em decorrência
da incorporação da remuneração de ativos não depreciados das concessões
renovadas representou um aumento de cerca de 75% na RAP total, que atingiu R$ 23,7 bilhões no ciclo 2017-18 (Figura 5.5).
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Figura 5.5 Evolução da receita anual permitida
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*Revisão Extraordinária após a MP 579/2012.
Fonte: FGV com dados da ANEEL (2016a)

Em abril de 2017, associações de grandes consumidores – ABRACE,
ABIVIDRO E ABRAFE185 – obtiveram decisão liminar judicial para impedir
que a ANEEL incluísse na RAP das transmissoras com concessões renovadas a remuneração pelo custo de capital próprio real sobre o custo de capital
dos bens reversíveis ainda não depreciados e não incorporados entre 2013 e
2017, devendo incidir apenas a atualização do custo de capital no cálculo do
componente inanceiro. Assim, por força da judicialização, a ANEEL excluiu
a remuneração do capital próprio real nas parcelas de ressarcimento (componente inanceiro) entre os ciclos 2017-18 e 2019-20, afastando disposições da Portaria MME nº 120/2016 e da Resolução Normativa da ANEEL
nº 762/2017186 para todos os usuários do sistema de transmissão.187
185

Processo Judicial nº 001055248.2017.4.01.3400/DF – 5ª Vara Federal – movido pela Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres (ABRACE),
Associação Brasileira das Indústrias de Vidro (ABIVIDRO) e Associação Brasileira dos Produtores de Ferroligas e de Silício Metálico (ABRAFE).

186

Revogada pela Resolução Normativa da ANEEL nº 918/2021.

187

Portaria MME nº 120/2016, Art. 1º, § 3º: “O custo de capital não incorporado desde as prorrogações das concessões até o processo tarifário, estabelecido no § 1º, deverá ser atualizado e remunerado pelo custo do capital próprio, real, do segmento de transmissão deϔinido pela ANEEL
nas metodologias de Revisão Tarifária Periódica das Receitas das Concessionárias Existentes”.
Resolução Normativa da ANEEL nº 762/2017, Art. 4º, § 3º: “O custo de capital de que trata o
caput, calculado a cada ciclo tarifário, será remunerado pela taxa referente ao custo de capital
próprio, real, depois de impostos, conforme Resolução Normativa nº 386/2009 e Submódulo
9.1 do PRORET, sendo igual a: 10,74% a.a. entre 1º de janeiro de 2013 e 30 de junho de 2013; e
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Com a cassação das liminares, a ANEEL (2021c) calculou o saldo devedor
atualizado a ser ressarcido às concessionárias, cujo montante alcança R$ 48,2
bilhões em junho de 2020. No mesmo período, o montante relativo à remuneração do capital dos bens reversíveis remanescentes ainda não amortizados
(componente econômico) alcança R$ 28,7 bilhões. Tendo em vista o impacto
da Covid-19, a ANEEL estabeleceu um luxo de pagamentos gradativo durante
oito anos, até o ciclo 2027-28. Em resumo, os impactos da remuneração de
bens reversíveis existentes em 2000 ainda não depreciados persistirá nas
tarifas de uso do sistema de transmissão até o im da presente década, cerca
de quinze anos após a renovação das concessões em 2012.

5.3.3 Desdobramentos na distribuição
A MP nº 579/2012188 previu a prorrogação, a critério do Poder Concedente,
das concessões de distribuição alcançadas pelo art. 22 da Lei nº 9.074/1995,
por uma única vez e pelo prazo de até trinta anos, com o objetivo de assegurar
“a continuidade, a e iciência da prestação do serviço, a modicidade tarifária e
o atendimento a critérios de racionalidade operacional e econômica”. Porém,
diferentemente do previsto para o segmentos de geração e transmissão, a referida MP não de iniu diretrizes, critérios ou exigências para a renovação, dispondo apenas que esta dependeria da aceitação expressa das condições (que
viessem a ser) estabelecidas no contrato de concessão ou no termo aditivo.
Para preencher essa lacuna, foi editado o Decreto nº 8.461/2015, que
regulamenta a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica,
de que trata o art. 7º da Lei nº 12.783/2013 e o art. 4º-B da Lei nº 9.074/1995.
Dentre as concessões de distribuição vincendas, 33 concessionárias
optaram pela prorrogação do prazo, com renovação de trinta anos. Além
destas, outras seis distribuidoras, com atuação no Norte e Nordeste e todas
controladas pela Eletrobras, por decisão da sua Assembleia de Acionistas,189
resolveram não prorrogar as respectivas concessões, mas se comprometendo
a administrá-las até que fossem privatizadas, dentro do horizonte de inido
pela AGE. Por meio da Portaria MME nº 388, de 26/07/2016, essas 6 empresas foram designadas para prestarem temporariamente o serviço de distribuição até a assunção de um novo concessionário.
O Decreto nº 8.893/2016 quali icou as concessões dessas seis distribuidoras como prioritárias no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos

10,44% a.a. entre 1º de julho de 2013 e 30 de junho de 2017”.
188

Art. 7º da MP, com redação semelhante à do art. 7º da sua Lei de Conversão (12.783/2013).

189

Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras, realizada em 22/07/2016.
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(PPI), designando o BNDES como responsável pela execução e acompanhamento do processo de desestatização.
A Lei nº 13.360/2016 alterou a Lei nº 12.783/2013 para viabilizar a privatização de empresas sob controle direto ou indireto estatal, cujas concessões
não foram prorrogadas. Assim, a União pode promover licitação associada à
transferência do controle acionário de concessionárias, outorgando novo contrato de concessão pelo prazo de 30 anos. Posteriormente, a Resolução CPPI
nº 20 (alterada pelas Resoluções CPPI nº 28 e nº 29), aprovou as condições
para a transferência do controle acionário da Eletrobras nas seis concessionárias de distribuição (CEAL, CEPISA, CERON, Eletroacre, Boa Vista e Amazonas
Energia) de forma associada à renovação da outorga da concessão por 30 anos.
O processo de privatização destas concessinárias, cujos contratos venceram em
2015, foi inalizado no dia 28 de dezembro de 2018 com a venda da última distribuidora, a Companhia Energética de Alagoas (CEAL), para o grupo Equatorial.
Tabela 5.9 Privatização das concessionárias de distribuição
da Eletrobras
Concessão de Distribuição

Grupo Adquirente

Amazonas Distribuidora de Energia S/A. (AME)

Data

Oliveira Energia/Atem

10/12/2018

Companhia Energética de Alagoas (CEAL)

Equatorial Energia

19/12/2018

Companhia Energética do Piauí (CEPISA)

Equatorial Energia

26/07/2018

Energisa

30/08/2018

Centrais Elétricas de Rondônia S/A. (CERON)
Companhia Energética de Roraima (CERR)
Companhia de Eletricidade do Acre (ELETROACRE)

Oliveira Energia/Atem

10/12/2018

Energisa

30/08/2018

Fonte: FGV com base em dados da ANEEL

Os condicionantes estabelecidos pelo Decreto nº 8.461/2015 para a
renovação das concessões de distribuição incluem metas para cada concessionária a serem atendidas nos primeiros cinco após a renovação, com intuito
de garantir a qualidade na prestação do serviço e a recuperação ou manutenção do equilíbrio econômico- inanceiro. As metas especí icas foram estabelecidas nos aditivos contratuais. O descumprimento de uma ou mais condições
previstas durante dois anos consecutivos resultaria na extinção da concessão.
O Decreto nº 8.461/2015 estabelece, ainda, que as metas impostas à renovação não contarão com tratamento tarifário diferenciado. Isto é, não é admitida margem maior de receitas pela tarifa para adequar a gestão e a qualidade do serviço
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às metas estabelecidas nos aditivos contratuais, devendo o concessionário fazer
aporte de capital para eventual adequação no curso dos cinco primeiros anos.
A qualidade da prestação de serviço de distribuição é mensurada através de indicadores de continuidade do fornecimento de energia elétrica,
que computam frequência e duração média das interrupções do serviço. O
DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e FEC
(Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) são indicadores apurados pela própria distribuidora e encaminhados para a ANEEL
mensalmente. Quanto menor o índice de duração e frequência do suprimento,
melhor é o serviço prestado pela concessionária. Os valores variam entre distribuidoras, consequencia das particularidades intrínsecas da área de concessão. Entre as distribuidoras com concessões prorrogadas, a Celg foi a que
apresentou valores mais elevados, enquanto a COOPERALIANÇA ostenta indicadores mais próximos do nível determinado pela ANEEL.
Em relação à e iciência econômica- inanceira, a ANEEL de iniu como parâmetros mínimos requeridos, para os cinco primeiros anos, a seguinte condição:
Onde:
i)

Geração Operacional de Caixa = Lucros antes de Juros, Impostos,
Depreciação e Amortização (LAJIDA) ajustado por Eventos não
Recorrentes;
ii) Investimentos de Reposição = Quota de Reintegração Regulatória (QRR);
iii) Juros da Dívida = Dívida Líquida x (1,11 x SELIC).
Figura 5.6 Metas de DEC estabelecidas paras as concessões de
distribuição renovadas

















Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL
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Figura 5.7 Metas de FEC estabelecidas paras as concessões de
distribuição renovadas
















Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL

Tabela 5.10 Metas econômico-financeiras para contratos renovados de
concessão de distribuição
Meta

Data

LAJIDA ≥ 0

Término de 2017

LAJIDA - QRR ≥ 0

Término de 2018

[Dívida Líquida/(LAJIDA - QRR)] ≤ 1/(0,8 x SELIC)

Término de 2019

[Dívida Líquida/(LAJIDA - QRR)] ≤ 1/(1,11 x SELIC)

Término de 2020

Fonte: FGV a partir de dados da ANEEL

Quanto à caducidade da concessão renovada por descumprimento das
metas estabelecidas, o TCU considera que
não está claramente estabelecido a partir de que momento considera-se patamar crítico a prestação inadequada do serviço. Assim, para
assegurar que o descumprimento de parâmetros objetivos de qualidade ao longo de toda a vigência do contrato acarrete a abertura do
processo de extinção da concessão, por força de determinação contratual, impositiva, sem margem para qualquer discricionariedade, recomenda-se a de inição de critérios objetivos para início do processo de
caducidade da concessão para o prazo total do contrato.190

190

TCU (2015). Prorrogação das Concessões de Distribuição de Energia Elétrica que vencem até
2027. Tribunal de Contas da União. TC 003.379/2015-9.
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5.4 O Caso da Interconexão Internacional CIEN
O Brasil possui duas interligações elétricas com a Argentina: Uruguaiana de
50 MW de potência, da Eletrosul, inaugurada na década de 1990; e Garabi
(I e II) de 2.200 MW, da Companhia de Interconexão Energética (CIEN –
ENEL), inaugurada no início dos anos 2000. As conversoras de frequência e
demais instalações que compõem essas interligações foram equiparadas às
concessões de serviço público de transmissão – CIEN em 2011 e Uruguaiana
em 2014.191
Com início de operação em 2000 (Garabi I) e 2002 (Garabi II), a interligação de CIEN teve como objetivo original a exportação de energia elétrica da
Argentina para o Brasil. No entanto, a utilização da infraestrutura enfrentou
obstáculos ao longo do tempo, com ociosidade e utilização restrita a situações energéticas críticas, como revela a Figura 5.8. Depois de um período de
exportação inicial de energia pelo Brasil até 2002, veri icou-se a subutilização posterior da infraestrutura, com predominância de importação pontual
de energia pelo Brasil. A partir de julho de 2020 a interligação passou a ser
utilizada com maior frequência, após a Portaria MME nº 418/2019 permitir
exportação de energia termelétrica disponível no Brasil, não utilizada pelo
SIN, em base comercial (sem devolução) e interruptível.
O projeto de CIEN é emblemático, pois foi estruturado incialmente em
regime comercial, através de contratos de comercialização de energia. A
comercialização se veri icou por um curto período, enfrentando di iculdades
com crises políticas e econômicas nos países. Os contratos – que não incluíam
cláusula de take-or-pay – não foram exercidos totalmente no início do projeto, pois o preço da energia no Brasil reduziu drasticamente após a queda
permanente da demanda no período subsequente ao racionamento de 2001.
Adicionalmente, entre 2005 e 2006, a Argentina não teve gás natural su iciente para lastrear a energia a ser exportada ao Brasil, comprometendo os
contratos vigentes.
Embora se trate de um ativo de interconexão, do ponto de vista do setor
elétrico, o projeto foi estruturado como um gerador virtual, com garantia
ísica atribuída pelo sistema regulatório brasileiro – modelada no sistema
brasileiro como uma oferta análoga a uma usina termelétrica instalada na

191

Portarias do MME nº 210/2011, 211/2011 e 624/2014. O sistema elétrico brasileiro opera
em 60 hertz, enquanto os demais países da América Latina em 50 Hz, o que demanda instalações de conversão de frequência para permitir o intercâmbio.
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fronteira. Dada a incapacidade de comercialização de energia, o ativo teve a
garantia ísica revista nos anos 2000. A primeira fase é marcada por crises
intercorrentes, falta de harmonização regulatória e exacerbação de riscos.
Figura 5.8 Utilização mensal da interconexão com a Argentina
(MWmédios)
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Fonte: FGV com dados do ONS

Em 2011, o ativo concebido em regime comercial foi integrado ao sistema
de transmissão brasileiro e equiparado às concessões de serviço público.
Consequentemente, passaram a receber RAP, regulada pela ANEEL (R$ 352
milhões em 2020), para remunerar o capital e cobrir os custos de operação
e manutenção. A CIEN obtém remuneração apenas da parte relativa ao território brasileiro; a Argentina não remunera o ativo em seu território, embora
esteja em discussão a determinação de uma taxa regulatória.
A evolução do empreendimento revela desa ios para a sustentabilidade
e a remuneração de ativos de interconexão ao longo do tempo, com assimetria regulatória entre os países. Não apenas o passado foi marcado por
incertezas, como o futuro imediato reserva dúvidas e apreensões. A conces-
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são de Garabi I expirou em 20 de junho de 2020 e de Garabi II expirará em
31 de julho de 2022. O Poder Concedente, representado pelo MME, sinalizou a intenção de licitar o ativo, que detém investimento em bens reversíveis ainda a ser amortizados.
Além das discussões sobre o valor de reversão – o valor de mercado em
uso dos ativos alcança R$ 833 milhões em 2020 –, há controvérsias sobre o
tratamento regulatório das referidas estações conversoras. Do ponto de vista
ísico, a obsolescência do ativo após vinte anos de vida útil requer modernização de inúmeros componentes; porém, o mercado oligopolizado de fabricantes sinaliza a reposição integral do ativo, apontando para necessidade
de investimentos adicionais para prolongamento da vida útil do empreendimento. Esse aspecto será central para solução a ser endereçada ao término da
concessão pelo Poder Concedente, pois há ativos reversíveis a serem indenizados e investimentos futuros a serem considerados.
Para o caso da CIEN, foi aventada a possibilidade de licitação separada
dos ativos (Garabi I e Garabi II); porém, as linhas só podem operar conjuntamente pela existência de elo solicitado pelo ONS. A Portaria MME nº 245/2020
designou a Enel Cien S.A. como responsável pelos serviços de transmissão de
Garabi I, com vistas a garantir a continuidade do serviço até a licitação conjunta do ativo.

5.5 A Descotização de Usinas Hidrelétricas e a Capitalização
da Eletrobras
A Centrais Elétricas Brasileiras (Eletrobras) foi constituída em 1962 como
uma holding para concentrar e coordenar a atuação dispersa da União no
setor elétrico, envolvendo a “realização de estudos, projetos, construção e operação de usinas produtoras e linhas de transmissão e distribuição de energia
elétrica, bem como a celebração dos atos de comércio decorrentes dessas atividades” (Lei nº 3.890-A/1961). A empresa de economia mista tem ações cotadas em bolsa – a União reúne 72% das ações ordinárias, com direito a voto, e
62% das ações totais.
A participação do estado e a centralização das inciativas em torno da
Eletrobras foram determinantes na con iguração do setor elétrico, constituindo importante infraestrutura legada para a indústria. Embora tenha predominado no panorama nacional, a Eletrobras conviveu com outras empresas
estatais estaduais ao longo do tempo e atualmente está inserida em ambiente
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comercial e societário aberto e diversi icado. A empresa não logrou êxito em
sua estratégia de internacionalização – sobretudo por meio de sociedades de
propósito especí ico (SPEs) nos anos 2000 –, conformando-se com as fronteiras nacionais.
A Eletrobras detém 50 GW de capacidade instalada, sendo 90% desse
volume composto por usinas hidrelétricas. Tal montante corresponde a
cerca de 30% do parque gerador brasileiro (174 GW em 2020) e por 30%
da geração total de energia em 2019. A empresa detém controle das únicas
usinas nucleares (Angra I e II) e a participação brasileira na hidrelétrica
binacional de Itaipu com o Paraguai – de controle acionário estatal obrigatório. Os ativos de transmissão do Grupo representam 52% da extensão das
linhas no país.
Em 2019, a Eletrobras concluiu a sua saída no segmento de distribuição, com a licitação das distribuidoras que haviam permanecido sob sua gestão após a ampla privatização do setor nos anos noventa. Em 2020, a receita
bruta alcançou R$ 35 bilhões – 62% referente a geração e 38% a transmissão
– e o EBTIDA R$ 10,5 bilhões; enquanto a dívida líquida atingiu R$ 20 bilhões
e os investimentos R$ 3,1 bilhões. Em 2020, registrou 12,5 mil funcionários
ativos em seu quadro, metade do registrado em 2015 (ELETROBRAS, 2021).
A evolução de receitas e investimentos da Eletrobras foi signi icativamente impactada após a edição da MP nº 579/2012. A nova con iguração
impactou o luxo de receitas quando a empresa já estava comprometida com
vultosos investimentos em grandes projetos, elevando sobremaneira o endividamento e comprometendo a capacidade de investimentos da companhia.
Entre 2012 e 2016, a Eletrobras investiu R$ 50,7 bilhões (média anual de
R$ 10,2 bilhões); já entre 2017 e 2020, a empresa investiu R$ 16,2 bilhões
(média anual de R$ 4 bilhões), embora tenha planejado manter a média anual
de R$ 10 bilhões para o período (ELETROBRAS, 2021).
Considerando os 46 GW instalados de hidrelétricas da Eletrobras, cerca
de 13 GW referem-se a 17 usinas com concessões já renovadas sob o regime
de cotas (Lei nº 12.783/2012), 3,1 GW das Usinas Sobradinho e Itumbiara
renovadas em 2015 (Lei nº 13.182/2015), 7 GW da parcela brasileira de
Itaipu e 14,8 GW de 12 usinas ainda não renovadas, com destaque para
Tucuruí (8,5 GW) que vence em 2024. Embora respondam por cerca de 28%
da capacidade hidrelétrica da Eletrobras, as usinas cotistas foram responsáveis por apenas 18% das receitas totais de geração em 2020. Os ativos de
transmissão renovados correspondem a 75% da extensão total de linhas
concedidas à Eletrobras.
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Desde a Consulta Pública nº 33/2017 (Quadro 2), do Ministério de Minas
e Energia, que versou sobre proposta de modernização do marco legal do
setor elétrico, o Brasil discute a desestatização da Eletrobras atrelada à descotização de hidrelétricas renovadas sob o regime de cotas de garantia ísica,
com remuneração pelo custo através de tarifa regulada - revertendo para
esse conjunto de usinas os efeitos da mudança no regime de comercialização
estabelecido pela MP nº 579/2012. As discussões de reestruturação do setor
elétrico, desenhadas a partir de então, visam reverter o sistema de remuneração pelo custo e a consequente alocação da renda e risco hidráulicos dos
consumidores cativos.
Apesar de tramitar Projeto de Lei nº 5.877/2019, no Congresso Nacional,
para permitir a capitalização da Eletrobras, através de perda de controle acionário da União (desestatização), o Governo editou a MP nº 1.031/2021 para
acelerar o processo, convertida na Lei nº 14.182/2021. Referida Lei permite
a desestatização da Eletrobras, com outorga de novas concessões de geração,
através do aumento do capital social da empresa a partir de oferta pública de
ações ordinárias. A União, além de não subscrever as novas ações ofertadas,
poderá promover oferta secundária de ações de sua propriedade e de suas
controladas. Relativamente às condições para a capitalização da Companhia,
a Lei trouxe poucas novidades em relação ao PL em tramitação anteriormente, incumbindo a modelagem da desestatização ao BNDES.
A Lei estabelece a outorga de novos contratos de concessão para os ativos de geração da empresa, com prazo de 30 anos, e alteração de regime para
produção independente de energia – ou seja, descotização e liberdade comercial – em horizonte de implementação de no mínimo cinco e no máximo dez
anos. As usinas nucleares de Angra e a participação brasileira em Itaipu constituem ativos não privatizáveis, com desmembramento societário para manter o controle da União. Os demais ativos permanecem na nova Eletrobras
capitalizada. A União permanecerá acionária da nova empresa, detentora de
ação especial com direito a veto (golden share); embora a Lei estabeleça que
acionistas ou grupos não possam exercer votos com peso superior a 10% nas
decisões acionárias.
Determina-se, ainda, o pagamento de boni icação de outorga à União
equivalente a 50% do valor adicionado pela renovação dos novos contratos, a ser estipulado pelo CNPE; e o pagamento de duodécimos à Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE) ao longo da concessão, referente aos
outros 50%. Ou seja, o valor a ser estimado da renovação dos contratos no
processo de capitalização será igualmente repartido entre consumidores e
contribuintes.
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De acordo com a Resolução CNPE nº 15, de 31/08/2021, alterada
pela Resolução CNPE nº 30, de 21/12/2021, foi estabelecido em R$ 67,0
bilhões o valor adicionado pelos novos contratos de concessão cujo objeto
é o conjunto de 22 usinas hidrelétricas que totalizam 26 GW de capacidade
instalada, a ser concedido em função da desestatização da ELetrobras, nos
termos da Lei nº 14.182/2021. A Tabela 5.10 discrimina esse conjunto de
UHEs, já contemplando a revisão de garantias ísicas de que trata a Portaria
MME nº 544/2021.
Com base no montante de R$ 67,0 de valor adicionado às concessões
(VAC), foram estabelecidos em R$ 25,3 bilhões e R$ 32,0 bilhões, respectivamente, as importâncias a serem pagas pela Eletrobras ou por suas subsidiárias de Boni icação pela Outorga e à CDE.
Mediante a Resolução CPPI nº 203, de 19/10/2021, alterada pela
Resolução CPPI nº 221, de 29/12/2021, o Conselho do Programa de Parcerias
de Investimentos da Presidência da República deu mais um passo para a desestatização da Eletrobras, ao aprovar modalidade operacional, ajustes e condições adicionais, nos termos das Leis nº 14.182/2021 e nº 9.491/1997. Tais
Resoluções de inem procedimentos para aumento de capital da Companhia.
Está prevista uma Oferta Pública Global, que compreenderá a distribuição primária de ações ordinárias, em volume equivalente a R$ 26,6 bilhões, seguida,
se necessário, de oferta (secundária) de ações da União, caso a primeira não
seja su iciente para diluir a participação estatal a 45% do capital votante.
Ademais, a Lei estipula aportes anuais de recursos da nova Eletrobras
capitalizada, ao longo de dez anos, da ordem de (i) R$ 350 milhões para revitalização da bacia do São Francisco; (ii) R$ 230 milhões para revitalização
da bacia de Furnas; e (iii) R$ 295 milhões para redução estrutural de custos
de geração de energia da Amazônia Legal e para a navegabilidade dos rios
Madeira e Tocantins. Adicionalmente, em relação a atividades de interesse
público empreendidas pela Eletrobras, a Lei de ine a nova empresa capitalizada mantenha aportes anuais ao Centro de Pesquisas de Energia Elétrica
(Cepel) por seis anos – em 2020 o montante alcançou R$ 193 milhões; ao passo
que transfere a responsabilidade do Programa Nacional de Conservação de
Energia (Procel) à empresa remanescente de controle acionário da União.192
192

Por meio do Decreto nº 10.791, de 10/09/2021, foi criada a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBpar), vinculada ao Ministério de Minas e Energia, a
qual, entre outras funções setoriais, irá assumir os ativos da Eletronuclear e Itaipu Binacional,
que não serão desestatizados, por força de disposições constitucionais e do Tratado de Itaipu
entre Brasil e Paraguai.
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Em relação ao PL nº 5.877/2019, a Lei institui mecanismos de golden
share; reviu a distribuição da boni icação da União, de 2/3 para 50%, e a destinação à CDE, de 1/3 para 50%; ampliou os aportes de inidos, antes restritos
à bacia do rio São Francisco, para a bacia do rio Parnaíba, as bacias hidrográ icas na área de in luência de Furnas, bem como para ações estruturais
na Amazônia; e incluiu a antecipação dos efeitos da prorrogação das UHEs
Tucuruí (8.535 MW) e Mascarenhas de Moraes (476 MW).
A Lei incluiu temas estranhos à capitalização da Eletrobras, a exemplo
da (i) determinação de contratação de geração termelétrica a gás natural
na modalidade de reserva de capacidade, totalizando 8 GW entre 2026 e
2030 localizadas principalmente em locais desprovidos de oferta e rede de
gás natural; (ii) possibilidade de prorrogação dos contratos do Programa de
Incentivos às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) por vinte anos
após a data de vencimento do contrato atual; e (iii) reserva de participação de
hidrelétricas com potência de até 50 MW de 50% da demanda das distribuidoras até atingir 2 GW, reduzindo para 40% da demanda até 2026.
A prorrogação dos contratos do Proinfa icou condicionada (i) à manifestação pela prorrogação em até 90 dias; (ii) à troca do índice de correção dos
contratos atuais do IGP-M para o IPCA, retroativo a 2020; (iii) ao im da isenção de 50% sobre a tarifa de uso dos sistemas de transmissão ou distribuição;
e (iv) ao preço de inido pelo preço-teto do Leilão A-6 de 2019, corrigido pelo
IPCA até a data da Lei.193
A Lei nº 12.783/2013 (art. 2º), com a redação dada pela Lei nº
13.360/2016, já havia facultado a prorrogação por trinta anos, ao im da
outorga vigente, das concessões ou autorizações de potencial hidrelétrico em
5 e 50 MW de potência, desde que ainda não tenha sido prorrogada e estivesse em vigor na data da lei194, a título oneroso mediante pagamento de Uso
de Bem Público (UBP).

Essa nova estatal tem a inalidade de garantir a manutenção sob o controle da União da operação de usinas nucleares, bem como a titularidade do capital social e a aquisição dos serviços
de eletricidade da usina hidrelétrica Itaipu Binacional por entidade da administração pública
federal. Ademais, ica incumbida da gestão (i) de contratos de inanciamento da RGR; (ii) de
bens da União sob a administração da Eletrobras (BUSA); (iii) da Conta PROCEL; e (iv) dos
contratos de comercialização do PROINFA.
193

O Decreto nº 10.798/2021 regulamentou as condições de prorrogação.

194

A Lei nº 13.360/2016 (art. 19) permite a recomposição de prazo da outorga se houver atraso
no início da operação comercial por circunstâncias caracterizadas pela ANEEL como excludentes de responsabilidade do agente por caso fortuito ou força maior.
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Tabela 5.11 UHEs Consideradas no Valor Adicionado às
Concessões da Eletrobras
Subsidiária

UF

Potência
(MW)

Garantia Física
(MWmed)

Boa Esperança

Chesf

PI/MA

237,3

136,2

Usina Hidrelétrica

Contrato de Concessão
Nº

Vencim.2

006/2004

2042

006/2004

2042

006/2004

2042

Apolonio Sales (Moxotó)

Chesf

AL

Paulo Afonso I
Paulo Afonso II
Paulo Afonso III
Paulo Afonso IV

Chesf

BA

Luiz Gonzaga (Itaparica)

Chesf

BA/PE

1.479,6

727,0

006/2004

2042

Xingó

Chesf

SE/AL

3.162,0

1.729,8

006/2004

2042

Sobradinho

Chesf

BA

1.050,3

475,5

006/2004

2052

Funil

Chesf

BA

30,0

4,8

006/2004

2042

Pedra

Chesf

BA

20,0

1,7

006/2004

2042

Coaracy Nunes

Eletronorte

AP

78,0

62,2

002/2012

2042

Tucuruí

Eletronorte

PA

8.535,0

3.995,5

007/2004

2024

Curuá-Una

Eletronorte

PA

42,8

30,4

007/2004

2028

Corumbá I

Furnas

GO

375,0

219,5

004/2004

2042

Estreito (Luis C. B. Carvalho)

Furnas

SP/MG

1.050,0

497,2

004/2004

2042

Funil – RJ

Furnas

RJ

216,0

102,4

004/2004

2042

Furnas

Furnas

MG

1.216,0

625,0

004/2004

2042

Marimbondo

Furnas

MG/SP

1.440,0

688,7

004/2004

2042

Porto Colômbia

Furnas

MG/SP

320,0

205,4

004/2004

2042

Itumbiara

Furnas

MG/GO

2.082,0

948,9

004/2004

2050

Mascarenhas de Moraes

Furnas

MG

476,0

299,8

004/2004

2024

26.089,6

12.390,8

Total

4.279,6 1

1.658,8 1

1 Refere-se à Potência e Garantia Física totais do chamado Complexo Paulo Afonso (Moxotó +
Paulo Afonso I a IV).
2 Não considera a extensão de prazo das outorgas em função da repactuação do risco
hidrológico (GSF)
Fonte: FGV

Por último, cabe ressaltar que até 2030 chegarão ao seu termo inal as
concessões de serviço público das UHEs Balbina (2027) e Samuel (2029), da
subsidiária Eletronorte, que não estão atualmente sujeitas ao regime de cotas
de garantia ísica.
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Quadro 2 Iniciativas de modernização do Setor Elétrico Brasileiro
Após a reforma liberalizante do setor elétrico dos anos 1990 e a reestruturação dos anos 2000, remendos por forças
conjunturais se sucederam sem repensar a estrutura como um todo ou perseguir novos e explícitos objetivos. Essa tônica mudou
após a intervenção da MP nº 579/2012 e os seus desdobramentos, tornando patente o esgotamento do atual modelo e a
necessidade de rearranjos estruturais.
Desde 2016, o Ministério de Minas e Energia reúne iniciativas para coordenar a reestruturação e implementar reformas para
aprimoramento (“modernização”) do setor, perpassando dois governos. Em outubro de 2016, o MME realizou a Consulta Pública
(CP) nº 21/2016 sobre a ampliação do mercado livre. A CP sugeriu instrumentos para aprimorar o modelo atual com vistas a
“superar os obstáculos da expansão sustentável do mercado livre, com base na maior eficiência produtiva e alocativa”, com destaque
para: “maior participação do ambiente livre no custeio da expansão do sistema, questão para a qual emergem várias contribuições
com a ideia da separação de lastro – contratado por encargo – e energia – contratada livremente” (MME, 2017a).
Em julho de 2017, a Consulta Pública nº 33 do MME apresentou proposta de aprimoramento do marco legal do setor,
na forma de “medidas legais que viabilizem o futuro do setor elétrico com sustentabilidade a longo prazo”. As propostas
foram agrupadas em torno de quatro eixos principais: coesão da reforma, destravamento do mercado, racionalização e
desjudicialização. A CP 33 reforçou, em seu escopo propositivo, a ideia de separação de lastro e energia como condição primeira
para o desenvolvimento do mercado de eletricidade no Brasil. Paralelamente à redução da obrigação de contratação integral
dos consumidores, propôs ainda a “obrigação de contratação centralizada de lastro para atendimento à expansão do sistema,
que busca separar a contratação de dois produtos com características distintas: (i) confiabilidade de suprimento, que é um bem
comum e dado pela contratação do “lastro”; e (ii) gerência descentralizada do risco de mercado, que é um bem privado e pode
ser feito através da gestão individual de cada agente” (MME, 2017b). O escopo propositivo da CP 33 delimitou os contornos e
a direção das inciativas para aprimoramento do setor desde então.
Em março de 2018, como desdobramento da CP nº 32, o MME publicou os “Princípios para Atuação Governamental no
Setor Elétrico”, incluindo, dentre dez princípios norteadores, a “simplicidade” e a “priorização de soluções de mercado frente a
modelos centralizados” (MME, 2018). Em dezembro de 2018, a Portaria do MME nº 514 estabeleceu a redução do limite de
elegibilidade do consumo livre para 2 MW a partir de 2020.
Já sob nova administração executiva, o MME instituiu o Grupo de Trabalho de Modernização do Setor Elétrico em abril de 2019,
com duração de 180 dias. O GT teve como ponto de partida as propostas consolidadas pela CP 33. A Portaria MME nº 187/2019 definiu
os seguintes temas a serem tratados: (i) ambiente de mercado e mecanismos de viabilização da expansão do Sistema Elétrico; (ii)
mecanismos de formação de preços; (iii) racionalização de encargos e subsídios; (iv) Mecanismo de Realocação de Energia; (v) alocação
de custos e riscos; (vi) inserção das novas tecnologias; e (vii) sustentabilidade dos serviços de distribuição (MME, 2019).
Como resultado do GT, o Comitê de Implementação da Modernização foi instituído em outubro de 2019, estruturado
em quinze frentes de atuação (Portaria MME nº 403/2019), com vigência de dois anos, prorrogável por mais um ano. Cada
frente tem a participação de até quatro associações, exceto a frente de separação de lastro e energia com nove associações.
Representantes da sociedade civil não participam do Comitê, formado por integrantes do MME – Secretaria-Executiva, Secretaria
de Energia Elétrica, Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético, Assessoria Especial de Assuntos Econômicos e
Consultoria Jurídica – com participação da ANEEL, CCEE, EPE e ONS, além de 26 associações do setor.
Em julho de 2019, a Portaria do MME nº 301 estabeleceu o cronograma para implementação do preço horário no Brasil, através
da implantação do Modelo de Despacho Hidrotérmico de Curtíssimo Prazo (DESSEM), cuja adoção estava prevista desde o Projeto de
Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro (RE-SEB) da década de 1990. O ONS começou a utilizar o DESSEM na programação diária em
2020, calculando custos marginais de operação para intervalos de trinta minutos; e a CCEE passou a utilizar o DESSEM a parir de 2021
na formação do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD), para contabilização e liquidação no mercado de curto prazo.
Em dezembro de 2019, a Portaria nº 465 ampliou a redução gradual do limite da elegibilidade do consumo livre para os
próximos anos, até atingir 500 kW em 2023. A portaria também prevê que a ANEEL e a CCEE devem apresentar estudo até 2022
com medidas regulatórias para permitir limite inferior a 500 kW, incluindo a figura do comercializador regulado de energia e
uma proposta de cronograma para liberalização total a partir de 2024.
Em 2020, a Lei nº 14.120/2020, entre outras medidas, suprimiu o desconto (subsídio) de 50% na tarifa de uso da rede
para as fontes renováveis incentivadas; e estabeleceu a contratação de “reserva de capacidade de geração” a critério do Poder
Concedente. O primeiro leilão de reserva de capacidade ocorreu em dezembro de 2021, sem que a proposta de separação de
lastro e energia tenha se materializado após cinco anos de discussões.
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5.6 A Usina Hidrelétrica ITAIPU Binacional e a Revisão do
Anexo C do Tratado Brasil-Paragaui
A Usina Hidrelétrica de Itaipu, entidade de direito público internacional, é
fruto do Tratado Internacional assinado em 1973 entre o Paraguai e o Brasil,
para aproveitamento hidrelétrico compartilhado. A Usina tem 14 GW instalados, com início de operação em 1984.
O Tratado de Itaipu contém três anexos. O Anexo A estabelece o Estatuto
de Itaipu; o Anexo B descreve instalações destinadas à geração de energia
elétrica; e o Anexo C trata das bases inanceiras e de prestação dos serviços de
eletricidade. Apesar do Tratado não prever termo inal de vigência, o Anexo
C contém dispositivo que prevê a revisão das bases inanceiras e prestação
dos serviços em prazo de 50 anos, período que se encerra em 2023. Existem
ainda as Notas Reversais, que representam garantias sobre o acordo e devem
ser submetidas ao parlamento dos dois países e Mercosul.
O Tratado estabeleceu, no art. XIII, a repartição igual da energia produzida
e o direito de preferência de aquisição da energia não utilizada pelo outro país –
montante denominado de “energia cedida”. A contratação de energia ocorre em
termos de proporção da potência instalada; e o custo do serviço de eletricidade
é distribuído proporcionalmente às potências contratadas.
Em 2019, a potência disponibilizada por Itaipu foi correspondente
a 12.135 MWmédios, a geração de energia totalizou 79.445 GWh (9.069
MWmédios). Atualmente é direcionado ao Brasil cerca de 90% da produção
de Itaipu; e os demais 10% são consumidos pelo Paraguai – o que representa
cerca de 15% do consumo total brasileiro e 75% do total paraguaio. O montante de energia que cabe ao Brasil é destinado às concessionárias de distribuição das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, por cotas atribuídas pelo
Poder Concedente. Em 2020, para efeitos de comercialização de energia
necessária ao atendimento a seus mercados, trinta distribuidoras detinham
cota-partes na energia de Itaipu. As concessionárias de distribuição ENEL SP
e Cemig detém as maiores cotas, 14% e 10%, respectivamente, em função da
dimensão de seus mercados.195
Fruto dos acordos e documentos que fundamentaram sua implementação,
a remuneração da energia elétrica produzida pela usina de Itaipu é determinada com base nos custos de prestação do serviço, que incluem custos de inan195

As cotas de cada distribuidora são obtidas pela proporção do mercado faturado da concessionária em relação ao mercado total das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
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ciamento do projeto – o qual se encerra em 2023 –, remuneração do capital, operação e manutenção, entre outros. A comercialização da energia por
cotas implica a alocação do risco hidrológico nos consumidores cativos das
distribuidoras. O custo de aquisição da energia de Itaipu é determinado pela
Tarifa de Repasse, potência contratada e taxa de câmbio. O valor da Tarifa de
Repasse é calculado em US$/kW e divulgado anualmente. A Tarifa de Repasse
se alterou pouco ao longo dos anos, mas a variação cambial afeta signi icativamente o custo das cotas de energia no portfólio de compra das distribuidoras.
O custo do serviço da energia de Itaipu é composto principalmente
(62%) por amortização e encargos inanceiros decorrente dos contratos de
inanciamento da Usina, com vencimento em 2023. Em 2019, o pagamento da
dívida totalizou US$ 2,071 bilhões (US$ 1,634 bilhões de amortização do principal e US$ 437 milhões de encargos inanceiros) e o pagamento de encargos
do Anexo C (Royalties, Remuneração por Cessão de Energia, Rendimentos de
Capital e Ressarcimento de Encargos de Administração e Supervisão) alcançou US$ 907 milhões. Segundo o cronograma de pagamentos da dívida da
Usina, o saldo devedor será totalmente amortizado até 2023.
Face à natureza binacional, a regulação da ANEEL e a auditoria do TCU
possuem graus consideravelmente limitados de atuação em Itaipu. A ANEEL
não regula os custos do serviço; a Agência é responsável apenas pelo cálculo
anual da Tarifa de Repasse a ser praticada pela Eletrobras na comercialização
regulada da energia elétrica proveniente de Itaipu.
A garantia ísica196 atribuída à Itaipu foi alterada em 2004 (Portaria MME nº
303/2004), com redução de 430 MWmédios, passando para 8.181 MWmédios.
Em 2007, a potência instalada de Itaipu foi expandida em 1,4 GW com a instalação de duas novas turbinas, alcançando os 14 GW atuais; sem o consequente
recalculo da garantia ísica. Em 2017, após a realização de revisão ordinária da
garantia ísica de todas as usinas despachadas centralizadamente pelo ONS, a
garantia ísica de Itaipu foi novamente reduzida, em 409 MWmédios, atingindo
os 7.772 MWmédios atuais (Portaria MME nº 178/2017).
A geração de energia de Itaipu excede em todos os meses do ano a sua
garantia ísica, ao contrário de grande parte do parque hidrelétrico brasileiro
– o qual, em conjunto, observa desde 2013 geração sistematicamente inferior
à garantia ísica reunida no MRE. A garantia ísica atribuída à Itaipu é sub196

A garantia ísica corresponde a energia assegurada da usina, isto é, a contribuição energética
média esperada para o sistema. A garantia ísica determina o lastro comercial para comercialização de energia nos mercados regulado e livre, além de impactar a distribuição da geração
efetiva entre as usinas hidrelétricas através do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE).
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dimensionada, o que impacta negativamente os consumidores cativos – os
quais arcam com todo o custo de produção da energia de Itaipu e com o risco
hidrológico de sua comercialização por cota; porém, recebe como contrapartida uma garantia ísica inferior. No MRE, o excedente de energia de Itaipu
bene icia o deϔicit de geração das demais usinas, transferindo renda hidrológica às custas do consumidor cativo.
O CMSE, responsável por monitorar as condições de atendimento, indicou que eventuais discussões sobre revisão da garantia ísica de Itaipu devem
ocorrer paralelamente às tratativas para revisão do Anexo C do Tratado
Internacional e às discussões sobre a descotização das demais usinas hidrelétricas também submetidas ao regime de cotas.
Em Auditoria realizada sobre a energia de Itaipu (Processo nº TC
022.634/2017-7), o TCU reforça a recomendação para o governo brasileiro
traçar plano de ação concreto para a revisão do Anexo C do Tratado.
O MME instituiu em fevereiro de 2019, por meio da Portaria nº 124/2019,
um Grupo de Trabalho com o objetivo de coordenar o desenvolvimento de
estudos, para subsidiar o processo de revisão do Anexo C ao Tratado de Itaipu.
Paralelamente às tratativas sobre o Anexo C, serão necessárias obras de
revitalização (retroϔit) do sistema de corrente contínua de alta tensão das
subestações Foz do Iguaçu (PR) e Ibiúna (SP), pertencentes ao sistema de
transmissão em 50 Hz de Itaipu. Foi autorizado investimento de R$ 1 bilhão
por Itaipu para inanciar a modernização do ativo operado e mantido por
Furnas (Eletrobras). A solução de alocar o custo em Itaipu ocorre às vésperas
da revisão do Anexo C do Tratado e em meio à preparação da privatização da
Eletrobras, vinculando o custo da transmissão ao preço da energia de Itaipu e
sem contemplar alternativa de licitação do ativo. O investimento é vital para
o aproveitamento da energia do Paraguai pelo Brasil, constituindo elemento
adicional importante para o contexto de revisão do Anexo C do Tratado.
A revisão do Anexo C e o im dos empréstimos inanceiros em 2023 abrem
novas possibilidades para a comercialização da energia de Itaipu. Referido
Anexo estabelece a tarifa pelo custo do serviço, o que resulta em redução signi icativa após o vencimento dos empréstimos inanceiros em 2023, principal
parcela atual de custo da tarifa. A revisão do Anexo C enfrenta dilemas relevantes, a saber: comercialização em regime de quotas ou de energia; manutenção da tarifa calculada pelo regime de custo do serviço ou por mecanismo de
preço de mercado; determinação do preço da energia e da moeda de referência
(atualmente dólar) considerada na valoração da energia; destinação da energia
produzida e possibilidade de negociação no mercado livre; dentre outros.
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Importante destacar que os dilemas se referem sobretudo à parcela de
energia de direito do Brasil. A parte da energia cedida pelo Paraguai pode ser
estruturada em arranjos distintos. Além da con iguração, a própria destinação da energia excedente pode igurar matéria controversa. As discussões em
torno da Revisão do Anexo C de Itaipu ocorrem em contexto de rediscussão
do desenho de mercado para comercialização de energia no Brasil e de reconiguração da participação da Eletrobras no setor, com descotização atrelada
ao processo da perda de controle acionário da União através da capitalização
da empresa.
A propósito, como já comentado, a partir da desestatização da Eletrobras,
a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional
(ENBpar), vinculada ao Ministério de Minas e Energia, assumirá os ativos da
Eletrobras na Itaipu Binacional e manterá a aquisição dos serviços de eletricidade junto a esta por entidade da administração pública federal.

5.7 Renovação da Concessão da PCH Paranoá no Regime
de Cotas e o Indeferimento do Pedido de Prorrogação
(Onerosa) da PCH Rio das Pedras
Causou grande estranheza a decisão veiculada no Despacho MME de 10/12/2021,
que deferiu a prorrogação do prazo da concessão da PCH Paranoá (30 MW de
potência instalada) nos termos do art. 1º da Lei nº 12.783/2013, ou seja, mediante
(i) a imposição de tarifa calculada pela ANEEL; (ii) a alocação de cotas de garantia
ísica da usina às distribuidoras de energia do SIN; e (iii) assunção do risco hidrológico pelas distribuidoras, com direito de repasse ao consumidor inal.
Com efeito, desde a CP nº 33/2017-MME, há expressa diretriz ministerial quanto ao “FIM DO REGIME DE COTAS PARA UHE PRORROGADAS
OU LICITADAS E DESTINAÇÃO DE PARTE DO BENEFÍCIO ECONÔMICO DE
OUTORGAS PARA A CDE”.197 Con ira-se, a propósito, o seguinte trecho:
A proposta altera a Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, com revogação
da possibilidade de renovação, prorrogação ou licitação de concessões
de UHE com destinação total ou parcial da energia elétrica e da garantia ísica para o regime de cotas (em que Aneel ixa tarifa e o gerador
não tem liberdade para negociar a energia elétrica). A medida se alinha
197

Vide o Resultado Final da CP 33/2017 consubstanciado na “Proposta Compilada de Aprimoramento Contemplando Todas as Alterações”.
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a todas as discussões empreendidas por este Ministério e representam convergência com a medida de descotização prevista no Projeto
de Lei que trata da Desestatização da Eletrobras, já encaminhado ao
Congresso Nacional. Essa medida é fundamental para uma expansão
sustentável do mercado livre, pois aumenta a lexibilidade de gestão
de compra de energia pelas distribuidoras, evitando sobras, e atribuiu
adequadamente o risco do negócio de geração de energia hidrelétrica a
quem aufere renda deste negócio, ou seja, o gerador.
A proposta inal prevê ainda que toda a nova outorga concedida a um
empreendimento existente, seja em um processo de privatização, seja
em um processo de licitação de uma concessão vencida, destine 1/3 do
valor do bene ício econômico da outorga à Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE, por meio de obrigação imposta ao gerador no novo
contrato de concessão de pagar cotas de CDE.

Certamente por isso, desde o fechamento da CP nº 33, em 2017, não
ocorria a renovação de concessões com base no art. 1º da Lei nº 12.783/2013,
incluindo os efeitos da antecipação em até 5 anos do termo contratual, como
faculta o art. 12 da mesma Lei. Tampouco foi realizada, nesse período, qualquer licitação de concessão não prorrogada, consoante determina o art. 8º
do referido diploma, eis que implicaria a alocação de, no mínimo, 70%198 da
garantia ísica de energia da UHE ao regime de cotas, o qual, repita-se, o Poder
Concedente deseja eliminar.
De maneira pragmática, os processos envolvendo pedidos de antecipação da prorrogação de concessões de usinas hidrelétricas, no regime de cotas
(alcançadas pelo art. 19 da Lei nº 9.074/1995 e vincendas em 2022, 2023,
2024, 2025, 2026 e 2027), formulados até 5 anos antes do respectivo termo
inal, têm sido procrastinados, do mesmo modo que a licitação de concessões
cujos titulares manifestaram expressa recusa pela prorrogação nas condições
do art. 1º da Lei nº 12.783/2013.199

198

Ver o art. 2º-A, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 9.478/1997.

199

Exemplos disso são as concessões das UHEs Tucuruí e Mascarenhas de Moraes, de subsidiárias da Eletrobras, com termo inal em 2024 – incluídas no PL nº 5.877/2019 e posteriormente na MPV nº 1.031/2021 (convertida na Lei nº 14.182, de 12/07/2021, que autorizou
a desestatização dessa holding) –, para as quais o regime de exploração passaria a ser de uso
de bem público, na condição de produção independente de energia, mediante o pagamento
de boni icação pela outorga e o recolhimento à CDE. Já em relação a outras outorgas de geração hidrelétrica, aguarda-se a aprovação do PL 414/2021 (correspondente ao PLS 232/2016
aprovado no Senado), que encerra disposições voltadas à alteração do regime de cotas e à
implementação da chamada “descotização”.
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Ao se examinar o Processo (eletrônico) nº 48500.001613/1998-73,200
veri ica-se um grande imbróglio em torno da destinação a ser dada à concessão da PCH Paranoá, vencida em 29/04/2020, conforme resumo a seguir:
i)

mediante a Carta nº 054/2015-DG, de 01/07/2015, a CEB Geração
informou que analisou as condições oferecidas para a antecipação da renovação da referida PCH (nos termos do art. 1º da Lei
nº 12.783/2013) e concluiu pela não aceitação da prorrogação do
Contrato nº 65/1999;

ii)

em decorrência desse posicionamento, foi emitido o Despacho
ANEEL nº 2.251, de 10/07/2015, que “declarou extinto o pedido
formulado pela CEB Geração para a prorrogação da concessão da
PCH Paranoá e determinou à SCG que tomasse as providências cabíveis junto ao MME para a inclusão da referida usina no rol das usinas a serem oportunamente licitadas”;

iii) em 29/11/2018, a CEB Geração solicitou a prorrogação da concessão da PCH Paranoá, a título oneroso, pelo prazo de 30 anos, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.783/2013 e do Decreto nº 9.158/2017;
iii) por meio da Nota Técnica nº 452, de 11/06/2019, a SCG recomendou o indeferimento do pedido de prorrogação da concessão da PCH
Paranoá, tendo em vista a impossibilidade do seu enquadramento
no disposto no art. 2º da Lei nº 12.783/2013, uma vez que já foi
prorrogada em 1999;
iv) em 27/04/2020, a CEB Geração solicitou a retratação do pedido de
desistência pretérito, com solicitação de prorrogação da outorga
nos termos do art. 1º da Lei nº 12.783/2013;
v)

com base na recomendação constante do Despacho ANEEL nº
1.587/2020, con irmado pelo Despacho nº 2.328/2020, o MME
deferiu a prorrogação do prazo da concessão da PCH Paranoá, nos
termos do art. 1º da Lei nº 12.783/2013, conforme Despacho de
10/12/2021201.

200

Parte publicizada pela ANEEL, até a página 575 do Volume 3, quando o processo foi encaminhado ao MME (por meio do O ício nº 539/2020, de 10/09/2020, acompanhado dos Despachos nº 2.328/2020 e nº 1.587/2020), com a recomendação da Agência no sentido de que,
“após análise do interesse público e da vantajosidade do consumidor de energia elétrica, seja
dado prosseguimento ao pedido de prorrogação da outorga de concessão da Usina Hidrelétrica – UHE Paranoá, outorgada à CEB Geração S/A, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.783/2013”.

201

Não se teve acesso à instrução interna no MME, com a manifestação das áreas técnica e
jurídica envolvidas, decorridos mais de 3 meses da referida decisão ministerial (documentos
ainda não acostados ao Processo Eletrônico nº 48500.001613/1998-73).
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A questão central desse processo gravita em torno da aplicação do
disposto no art. 2º da Lei nº 12.783/2013, com a redação dada pela Lei nº
13.320/2016, relativamente (i) à interpretação da locução (constante de seu
caput) “desde que ainda não tenha sido prorrogada” e (ii) à vedação (contida em seu § 1º) quanto à prorrogação de concessão de aproveitamento de
potencial hidráulico maior que 5 MW e inferior ou igual a 50 MW no regime
de cotas de que trata o art. 1º da Lei nº 12.783/2013.
De fato, a partir de uma análise meramente literal ou gramatical, por
parte de uma área técnica da ANEEL, se construiu o entendimento simplista
– o qual, como será visto na sequência, se mostra contrário à inalidade da Lei
nº 12.783/2013 – de que o art. 2º não se aplicaria às concessões que já tivessem (em algum momento) sido prorrogadas.
Entretanto, valendo-se da hermenêutica202 e procedendo-se à sistematização dos processos para determinar o sentido e o alcance das expressões
do Direito, mediante o exame dos elementos gramatical ( ilológico) e lógico
(lógico propriamente dito e sociológico),203 chega-se à conclusão de que a
expressão em comento deve ser interpretada na acepção “desde que ainda
não tenha sido prorrogada nos termos desta Lei (nº 12.783/2013)”.
Senão, vejamos.
Como dito alhures, “com a redação dada ao art. 2º [...], continuam submetidas às regras de prorrogação do art. 1º (alocação de cotas) apenas as concessões de UHEs > 50 MW (destinadas a serviço público), porquanto [...] as
outorgas (no mesmo regime) entre 5 MW e 50 MW passaram a ter a sua renovação regulada pelo art. 2º da Lei nº 12.783/2013 (onerosidade mediante
pagamento de UBP e CFURH)”.
Ressalta-se, a propósito, o comando taxativo do § 1º do art. 2º da Lei nº
12.783/2013 no sentido de que “o disposto no art. 1º (alocação de cotas) não
se aplica às prorrogações de que trata o caput (pagamento de UBP e CFURH
por usinas com capacidade instalada entre 5 MW e 50 MW, sob qualquer
regime – serviço público, autoprodução ou produção independente). Esse
regramento “per se” já seria su iciente para obstar a prorrogação da concessão da PCH Paranoá (com potência instalada de 30 MW) no regime de cotas,
como a inal efetivado pelo MME, por meio do Despacho de 10/12/2021.

202

De inida por Berriat Saint-Prix e Fabreguettes como a teoria da interpretação das leis.

203

A diferença entre esses dois elementos ou processos consiste em que um só se preocupa com
a letra do dispositivo; o outro, com o espírito da norma em apreço.
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Isso ica também patente no Relatório da Comissão Mista destinada a
apreciar a MPV nº 735/2016, convertida na Lei nº 13.360/2016 (a qual, no
ponto, alterou a redação do art. 2º da Lei nº 12.783/2013, acolhendo emendas
dos Deputados Evandro Roman e Fábio Garcia), bem como na Justi icação da
Emenda nº 85, de autoria deste último, cujos excertos são transcritos a seguir:
Acolhemos parcialmente as emendas nº 53 e 59, do Deputado Evandro
Toman, e nº 85, do Deputado Fábio Garcia, respectivamente, que tratam
da prorrogação de empreendimentos de geração de energia hidrelétrica
com potência entre 3 e 50 MW. Entendemos que as concessões de geração nessa faixa de potência devem, quando de sua prorrogação, serem
enquadradas na modalidade de autorização, de forma a uniformizar as
outorgas para usinas de menor porte. Concordamos com o proposto na
emenda nº 85, no sentido de estabelecer que a prorrogação das outorgas seja onerosa, com pagamento pelo Uso de Bem Público – UBP e da
compensação ϔinanceira pela utilização de recursos hídricos – CFURH,
revertido integralmente para os municípios de localidade da usina, sem,
entretanto, a limitação de 50% do valor da CFURH prevista na emenda.
(Relatório do Deputado José Carlos Aleluia)
As usinas de pequeno porte já têm hoje assegurada a sua prorrogação,
quando se trata de autoprodutores de até 50 MW, demonstrando que
a exploração dos potenciais de pequeno porte é o que recomenda essa
prorrogação e não o tipo de exploração através de cotas previstas no
artigo 1º da Lei 12.783 de 11 de janeiro de 2013.
Além disso, a prorrogação das outorgas de centrais hidrelétricas de
pequeno porte de forma onerosa, garante a qualidade do serviço e evita
o sucateamento destes ativos e remunera adequadamente o poder concedente, deϔinindo que a receita seja aplicada na modicidade tarifária.
O modelo de cotas não tem se mostrado adequado as usinas de menor
porte, com os titulares de outorgas vincendas, entregando os ativos, pelo
fato da remuneração do serviço ser inadequado para ativos operacionais
hidrelétrico de pequena escala. (Justiϐicação da Emenda nº 85/2016)

Com isso, ao invés de serem prorrogadas no regime de cotas – como
ocorrido com as outorgas discriminadas na Tabela 5.12 –, as concessões
alcançadas pelo art. 19 da Lei nº 9.074/1995 (entre 5 MW e 50 MW), vigentes
e ainda não renovadas nos termos da MP nº 579/2012 (Lei nº 12.783/2013),
poderiam ser prorrogadas, a título oneroso, por 30 anos, “em conformidade
com o previsto no § 1º-A [do art. 2º da Lei nº 13.782/2013]”.
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Tabela 5.12 Concessões prorrogadas sob o regime de cotas
(5 MW < potência ≤ 50 MW)
Contrato de Concessão
Usina
Hidrelétrica

Titular

Potência
(MW)*

Nº

Termo Final
1ª Prorrogação
(art. 19 Lei nº 9.074)

2ª Prorrogação
(art. 1º Lei nº 12.783)

Ernestina

CEEE-GT

5,0

25/2000

2015

2042

Bugres

CEEE-GT

19,2

25/2000

2015

2042

Canastra

CEEE-GT

44,8

25/2000

2015

2042

Pedra

CHESF

20,0

6/2004

2015

2042

Funil

CHESF

30,0

6/2004

2015

2042

Rio do Peixe

CPFL

18,0

10/1999

2015

2042

P. do Ajuricaba

DEMEI

6,2

107/2000

2015

2042

Antas I

DME-D

8,8

48/1999

2015

2042

Rasgão

EMAE

22,0

2/2004

2012

2042

Porto Góes

EMAE

24,8

2/2004

2012

2042

* Desconsideradas as usinas com potência abaixo de 5 MW e que figuram nos contratos de concessão.

Observando-se que todas as concessões constantes da Tabela 5.7 – cujos
contratos foram renovados por mais 30 anos, no regime de cotas de que trata
o art. 1º da Lei nº 12.783/2013 – já haviam sido prorrogadas anteriormente,
sem onerosidade, com base no art. 19 da Lei nº 9.074/1995, não há sentido
lógico-dedutivo em, olhando exclusivamente a literalidade do art. 2º da Lei nº
12.783/2013, com a redação dada pela Lei nº 13.360/2016, indeferir requerimento de renovação do prazo contratual de usina com outorga vigente,
capacidade instalada entre 5 MW e 50 MW e alcançada pelo art. 19 da Lei nº
9.074/1995 (como é o caso da PCH Paranoá)204 ao argumento de que a concessão já fora prorrogada em 1999.

204

Con ira-se a Portaria MME nº 255, de 12/07/1999:
“O MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 3º
do Decreto nº 1.717, de 24 de novembro de 1995, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.074, de 7
de julho de 1995, e tendo em vista o que consta do Processo nº 48500.001613/98-73, resolve:
Art. 1º Prorrogar pelo prazo de vinte anos, contado a partir de 30 de outubro de 1999, a
concessão para exploração da central geradora hidrelétrica UHE Paranoá, com potência instalada de 30 MW, localizada em Brasília, Distrito Federal, e respectivas instalações de transmissão de interesse restrito, de que é titular a Companhia Energética de Brasília - CEB, por força
do Decreto nº 65.664, de 29 de outubro de 1969”.

172

Concessões no Setor Elétrico Brasileiro – Evolução e Perspectivas

Ora, a Lei nº 12.783/2013 teve o objetivo precípuo de possibilitar a renovação condicionada das concessões de transmissão, geração e distribuição de
energia elétrica que venceriam maciçamente em 2015, as quais haviam sido
prorrogadas por 20 anos, a partir de 1995, com base nas regras de transição
para o setor elétrico previstas nos arts. 17 (§ 5º), 19 e 22 da Lei nº 9.074/1995.
Nesse sentido, uma vez aceitas pelos concessionários as condições,
inclusive de onerosidade, estabelecidas na Lei nº 12.783/2015 [arts. 1º e 2º
(geração); art. 6º (transmissão) e art. 7º (distribuição)], e atendidos por estes
os requisitos e procedimentos regulamentares, não haveria óbice à renovação
das respectivas concessões, independentemente de terem ou não sido anteriormente prorrogadas.
Aliás, esse é o comando expresso do § 7º do art. 1º da Lei nº 12.783/2013,
“in verbis”:
§ 7º O disposto neste artigo aplica-se às concessões de geração de energia
hidrelétrica que, nos termos do art. 19 da Lei nº 9.074, de 1995, foram
ou não prorrogadas, ou que estejam com pedido de prorrogação em
tramitação.

Por outro lado, cabe examinar se a mudança do regime de exploração
da UHE Paranoá, de serviço público (Contrato de Concessão de Geração nº
065/1999) para Uso de Bem Público, na condição de Produtora Independente
(Contrato de Concessão nº 001/2016, a partir do qual a CEB Geração passou a
pagar o encargo de UBP anual no valor histórico de R$ 358.380,36),205 representaria algum impedimento à aplicação do art. 2º da Lei nº 12.783/2013.
Pois bem. A despeito da previsão geral de prorrogação das concessões de
geração hidrelétrica destinadas à autoprodução e à produção independente, na
redação original do art. 2º (c/c § 8º do art. 1º) da Lei nº 12.783/2013, somente
com a nova redação deste dispositivo dada pela Lei nº 13.360/2016 – que alargou o seu campo de aplicação e detalhou as condições de onerosidade – e com
a sua regulamentação especí ica pelo Decreto nº 9.158/2017, tornou-se operacionalmente viável a renovação de outorgas nessas modalidades.

205

Oportuno recordar que, após haver declinado da renovação da concessão da PCH Paranoá
nos termos do art. 1º da Lei nº 12.783/2013, por não vislumbrar atratividade nas condições
informadas pelo Poder Concedente (tarifa calculada pela ANEEL e valor de indenização em
caso de antecipação dos efeitos da prorrogação), a CEB Geração logrou modi icar o regime de
exploração da referida central geradora para produção independente de energia, a teor dos
§§ 3º, 4º e 5º, art. 20 da Lei nº 10.848/2004, com a redação dada pelas Leis nº 11.488/2007
e nº 12.111/2009, e conforme os requisitos e critérios da REN ANEEL nº 467/2011.
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Nesse contexto, relativamente às concessões (resultantes da separação
das atividades de distribuição) cujos regimes de exploração tenham sido
alterados para PIE, em face do permissivo constante do § 3º do art. 20 da
Lei nº 10.848/2004,206 avalia-se que há respaldo legal e contratual – além
de plena aderência aos objetivos colimados pelo legislador, inclusive o de
apropriação da chamada “renda hidrelétrica” – para a sua prorrogação nos
termos do art. 2º da Lei nº 12.783/2013.
Este é o caso não só da PCH Paranoá,207 mas também o da PCH Rio das
Pedras, com termo inal em 2024, cujo requerimento de renovação foi indeferido mediante o Despacho MME de 30/06/2021, tendo em vista o (suposto)
não enquadramento aos termos do art. 2º da Lei nº 12.783/2013, por já haver
sido prorrogada anteriormente208. O universo abrange ainda outras concessões com termo inal no horizonte deste estudo.
Deveras, a partir da mudança para o regime de Uso de Bem Público, na
modalidade PIE, as usinas integrantes desse conjunto passaram a ter contrato
oneroso,209,210 mediante o pagamento de UBP (revertido à modicidade tarifá206

“§ 3º As concessões de aproveitamentos hidrelétricos resultantes da separação das atividades
de distribuição de que trata o caput deste artigo poderão, a critério do poder concedente,
ter o regime de exploração modificado para produção independente de energia, mediante a
celebração de contrato oneroso de uso de bem público e com prazo de concessão igual ao prazo
remanescente do contrato de concessão original, observado, no que couber, o disposto no art.
7º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998”. (Incluído pela Lei nº 11.488, de 2007)

207

Como já referido, diversamente desse entendimento, a Nota Técnica nº 452/2019-SCG/
ANEEL recomendou o indeferimento do pedido de renovação da concessão da PCH Paranoá,
uma vez que fora prorrogada em 1999.

208

O indeferimento da prorrogação de outorga da PCH Rio de Pedras gerou surpresa e apreensão,
dado que se trata de um dos primeiros processos de renovação de concessões (alcançadas pelo
art. 19 da Lei nº 9.074/1995 e com potência instalada entre 5 MW e 50 MW) formulados na vigência da nova redação dada ao art. 2º da Lei nº 12.783/2013 – que se tem por mais abrangente,
uniforme e consentâneo com políticas modernas de compartilhamento de “renda hidrelétrica”.

209

Além do Contrato de Concessão de Geração nº 001/2016 (PCH Paranoá – CEB), podem ser
mencionados os seguintes instrumentos contratuais de mesma natureza (concessões alcançadas pelo art. 19 da Lei nº 9.074/1995, prorrogadas por 20 anos): Contratos de Concessão nº
002/2013 (PCH Rio das Pedras, PCH Poço Fundo e PCH São Bernardo – Cemig), nº 007/2013
(UHE Chaminé e PCH Der. do Rio Jordão – Copel), nº 001/2020 (UHE Guaricana – COPEL).
Somam-se ao subconjunto anterior, os Contratos de Concessão de Geração, resultantes de
segregação das atividades de distribuição de concessionárias privatizadas (com base no art.
27 da Lei nº 9.074/1995, com nova outorga por 30 anos), a seguir indicados: nº 003/2007
(PCH Suiça – EDP), nº 004/2013 (PCH Rio Bonito e PCH Fruteiras – EDP), nº 008/2013 (PCH
Lajes – Lajes Energia), nº 005/2017 (Usina Elevatória Santa Cecília – Light), nº 001/2009
(PCHs Macabu, Areal e Piabanha – Quanta Geração), nº 002/2011 (PCHs Dourados, São Joaquim, Americana, Eloy Chaves, Jaguari e Pinha – CPFL), nº 005/2006 (PCHs Casca III e Primavera – ENEL), nº 092/1999 (UHE Limoeiro e PCH Mogi-Guaçu – AES). Para esse subconjunto
de outorgas, não há que se falar em prorrogação anterior, na medida em que o tratamento
legal a elas dispensado foi o de nova concessão.

210
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ria), mantidos os prazos remanescentes das concessões, que agora se expiram. Vale dizer, essas outorgas já se coadunam com as diretrizes do art. 2º da
Lei nº 12.783/2013, que condicionam a prorrogação do prazo contratual a
regras de onerosidade, em montantes mais signi icativos que os atualmente
a elas aplicáveis.
De mais a mais, como teste de coerência e consistência do sistema enfeixado pela Lei nº 12.783/2013, registra-se, novamente, conforme apresentado
na Tabela 5.7, que concessões de geração prorrogadas ao inal da década de
1990 e que permaneceram no regime de serviço público (apesar de poderem
mudar para o de produção independente, mediante o pagamento de UBP),
foram (corretamente) renovadas pelo prazo de 30 anos, nos termos do art.
1º da aludida Lei.
No mesmo sentido, valeria colocar a seguinte questão: se uma concessão de UHE com potência superior a 50 MW (alcançada pelo art. 19 da Lei
nº 9.074/1995), pode, com fundamento no art. 1º da Lei nº 12.783/2013,
independentemente de ter sido prorrogada antes da promulgação desta
última Lei, ser renovada, a critério do Poder Concedente, uma única vez, pelo
prazo de até 30 anos, por que (ou em que circunstância) a concessão de uma
UHE com potência entre 5 MW e 50 MW (também alcançada pelo art. 19 da
Lei nº 9.074/1995) – que poderia ser prorrogada nessas condições até o
advento da Lei nº 13.360/2016,211 mesmo tendo sido renovada antes da
Lei nº 12.783/2013 – estaria agora impedida de ter seu prazo estendido, de
forma onerosa, nos termos do art. 2º deste diploma legal, por já haver sido
objeto de prorrogação anterior?
Em resposta a tal indagação, seria possível admitir que a concessão de
UHE ≤ 50 MW não atenderia ao disposto no art. 2º da Lei nº 12.783/2013 –
estando, portanto, impedida de ser renovada e consequentemente devendo
ser levada a licitação – somente se houvesse sido prorrogada nos termos do
art. 1º do referido normativo, ou seja, caso já estivesse submetida ao regime
de cotas de garantia ísica e desejasse alterá-lo para o de uso de bem público/
PIE, mediante o pagamento de UBP, com a manutenção do prazo remanescente da concessão.
Esse esforço interpretativo se justi ica, pois a locução “desde que ainda
não tenha sido prorrogada” constitui, talvez, o que Loureiro (2009) chama de
“emprego, no direito positivo, de termos com desleixo”.
211

Diploma legal que deu nova redação ao art. 2º da Lei nº 12.783/2013, trazendo a expressão
“desde que ainda não tenha sido prorrogada”.
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De fato, cotejando-se o texto originalmente proposto na Emenda nº
85 do Deputado Fábio Garcia com o da redação inal do art. 2º da Lei nº
12.783/2013, dada pela Lei nº 13.360/2016 (relatada pelo Deputado José
Carlos Aleluia), percebe-se que a mencionada expressão estava inserida em
um diferente contexto, já então transcorridos mais de quatro anos da MP nº
579/2012, com base na qual haviam sido prorrogadas dezenas de concessões de geração (alcançadas pelo art. 19 da Lei nº 9.074/1995) nos termos
do seu art. 1º (regime de cotas), entre as quais inúmeras outorgas de usinas
com potência entre 5 MW e 50 MW (que era o objeto da Emenda), conforme
retratado na Tabela 5.7.
Con ira-se a Emenda nº 85 à MPV nº 735/2016:
Altera o Art. 2º da Lei 12.783 de 11 de Janeiro de 2013.
‘Art. 2º As outorgas de aproveitamento hidráulico de potência maior
que 3 MW (três megawatts) e inferior ou igual a 50 MW (cinquenta
megawatts), desde que ainda não tenham sido prorrogadas e estejam em vigor quando da publicação desta Lei, terão seus prazos de
vigência uniformizados pelo Poder Concedente em 35 (trinta e cinco)
anos, contados da data da respectiva emissão da outorga e serão prorrogáveis, neste caso, a título oneroso’. (NR)

Resta claro que o objetivo da Emenda era a uniformização dos prazos de vigência das outorgas de aproveitamento hidráulico (concessões
e autorizações) em 35 anos, “desde que ainda tenham sido prorrogadas e
estejam em vigor”, denotando efeitos “ex nunc”, ou seja, “daquele momento
em diante”, não alcançando, portanto, as concessões já prorrogadas nos
termos da Lei nº 12.783/2013.
Não há, portanto, à toda evidência, qualquer indicação de interesse ou
motivação do legislador, seja no texto original do art. 2º da Lei nº 12.783/2013,
seja na alteração da sua redação no âmbito do processo de conversão da MPV
nº 735/2016 na Lei nº 13.360/2016, de restringir a renovação de concessões
de centrais hidrelétricas de até 50 MW de potência (que, aliás, são objeto de
autorização desde a edição deste último normativo) às que não tivessem sido
anteriormente prorrogadas.
A bem da verdade, o vocábulo “anteriormente” – que não consta do caput
do art. 2º da Lei nº 12.783/2013, com a redação dada pela Lei nº 13.360/2016
–, foi acrescentado pelo Decreto nº 9.158/2017 ao inal da locução “desde que
ainda não tenha sido prorrogada”, para estabelecer restrição onde o legislador não a fez.
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Com isso, distorceu (e inverteu) o sentido do dispositivo legal em comento, criando um “frankenstein” jurídico e uma restrição sem análise de racionalidade econômica,213 que sequer consegue passar pelo teste de coerência e
consistência derivado da Tabela 5.7.
212

Por im, como fartamente demonstrado, é de concluir-se que, à luz do
disposto no art. 2º da Lei nº 12.783/2013, com a redação dada pela Lei nº
13.360/2016, e da melhor interpretação de seu caput e § 1º, a concessão
da PCH Paranoá poderia ter sido prorrogada, a título oneroso, capturando
“renda hidrelétrica”, o que teria evitado, além de boa parte do imbróglio relatado, esse preocupante e perigoso precedente, que, a um só tempo:
i)

coloca-se na contramão das diretrizes da Modernização do Marco
Legal do Setor Elétrico (coordenada pelo próprio Ministério de
Minas e Energia), que caminha para a descotização e a redução de
contratos legados, conforme a proposta resultante da CP 33/2017;

ii)

aparentando seletividade, afronta o § 1º do art. 2º da Lei nº 12.783/2013,
o qual dispõe, expressamente, que o art. 1º desse diploma legal (regime
de cotas), com base no qual se deu a prorrogação da PCH Paranoá (30
MW), NÃO se aplica às concessões de aproveitamento de potencial
hidráulico maior que 5 MW e inferior ou igual a 50 MW;

iii) contrariamente à vontade do legislador, que desenhou solução
abrangente e uniformizadora, cria obstáculo desnecessário à renovação (a título oneroso) de concessões de usinas hidrelétricas com
capacidade instalada entre 5 MW e 50 MW, sob os regimes de serviço público, autoprodução e produção independente, que tenham
sido anteriormente prorrogadas, entre as quais iguram inúmeras
outorgas com vencimento no horizonte deste Projeto de P&D;
iv) cria imponderável instabilidade jurídica nas relações contratuais ao
deferir a retratação de pedido de desistência pretérito, já aperfeiçoado por ato formal de extinção do processo correspondente (supostamente por haver exaurida a sua inalidade), em matéria sujeita a
prazo de prescrição de direito e a procedimentos legais e regulamentares mandatórios.
212

Como visto, a acepção mais adequada seria [... nos termos desta Lei (daquele momento em
diante)] e não [... anteriormente (antes daquele momento)].

213

A par dos elevados custos de transação de uma licitação de concessão, registra-se a grande
possibilidade de o atual concessionário (que deseje continuar a prestar o serviço de geração)
vir a ser o vencedor do leilão do lote correspondente, conforme atesta o resultado do 2º leilão
de outorgas de geração não prorrogadas, no qual as empresas Cemig-GT, Copel-GT, Celesc-GT
e Celg-GT se sagraram vencedoras nos empreendimentos de sua anterior titularidade.
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Renovação de Concessões em Outros
Setores de Infraestrutura no Brasil

6.1 Gás Natural
O gás natural, combustível fóssil extraído do subsolo, principalmente offshore,
é explorado no Brasil a partir das mesmas jazidas em que é extraído o petróleo,
razão pela qual é chamado de gás associado. Embora a exploração de ambos os
combustíveis seja interligada, o mercado de gás apresenta relevantes distinções
em relação à indústria do petróleo, em especial no segmento da distribuição.
A regulação da indústria do gás natural se divide entre as atividades sujeitas à competência federal e à estadual. Tanto os segmentos no upstream quanto
no midstream são regulados pela ANP – com base nas Leis do Petróleo (Lei nº
9.874/1997 e Lei nº 12.351/2010) e do Gás Natural (Lei nº 14.134/2021).
Conforme previsto na legislação vigente, as atividades de exploração,
desenvolvimento e produção de petróleo e de gás natural são precedidas
de licitação e exercidas em regime de concessão ou partilha de produção
nas áreas do pré-sal e nas áreas estratégicas. A primeira Lei do Gás (Lei nº
11.909/2009) previa que a atividade de transporte podia ser exercida sob
os regimes de autorização, quando envolver acordos internacionais, ou sob
o regime de concessão, precedida de licitação, aplicável a todos os gasodutos
de interesse geral. Neste caso, os contratos deveriam ter prazo de 30 anos,
podendo ser prorrogados pelo mesmo período. Durante a vigência da Lei não
foi licitado nenhum gasoduto de transporte, permanecendo as infraestruturas existentes sob o regime de autorização.
A nova Lei do Gás (Lei nº 14.134/2021) reestabeleceu o regime de autorização para toda a atividade de transporte. A Lei é clara ao estabelecer que:
“A exploração das atividades decorrentes das autorizações de que trata esta Lei
correrá por conta e risco do empreendedor e não constitui, em qualquer hipótese, prestação de serviço público” (art. 1º, § 2º). O Decreto nº 10.712/2021,
que regulamenta a nova Lei do Gás, também reforça que “os bens vinculados
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à atividade de transporte de gás não reverterão à União e não caberá indenização por ativos não depreciados ou amortizados” (art. 24, parágrafo único).
Finalmente, no que tange à distribuição, o art. 25, § 2º, da Constituição
prevê que compete aos Estados explorar o serviço diretamente ou sob o regime
de concessão. Antes da atual Constituição, apenas os Estados do Rio de Janeiro
e São Paulo contavam com distribuidoras locais, sendo que nos demais a
Petrobras era responsável pelo fornecimento direto aos consumidores industriais. Atualmente, existem 27 companhias de distribuição de gás natural canalizado no Brasil. A maioria das empresas foi formalmente estabelecida no início
dos anos 1990. Em alguns Estados, apesar de ter sido criada uma empresa com
direito à concessão do serviço, não se desenvolveram de modo adequado as
redes de distribuição, que, por isso, não são muito extensas no Brasil.
Figura 6.1 Mapa das distribuidoras de gás natural no Brasil

(VWDGRVTXHQmRSRVVXHPIRUQHFLPHQWRHIHWLYRGHJiVQDWXUDOFDQDOL]DGR
Fonte: FGV CERI (2019)
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Os Estados seguem modelos diversos no desenho de outorgas e competências para a regulação dos serviços locais. No âmbito do Rio de Janeiro e
de São Paulo, foram privatizadas as companhias estaduais que exploravam
os serviços locais de gás canalizado após a edição da Emenda Constitucional
(EC) nº 5/1995, que previu expressamente a possibilidade de concessão.
Outros Estados outorgaram a atividade para sociedades de economia mista
controladas pelo respectivo Poder Concedente, as quais não raro têm como
sócios a Gaspetro, subsidiária da Petrobras, e a Mitsui Gás e Energia do Brasil
Ltda.214
Como consequência da competência estadual, a normatização dos serviços de distribuição de gás natural é exercida por agências reguladoras estaduais ou por secretarias de Estado. Esta con iguração traz à tona o con lito existente entre o papel destes agentes: hoje, na maioria dos casos, os entes estatais
iguram tanto na regulação do serviço como no controle das distribuidoras.
Tabela 6.1 Regulação estadual para as distribuidoras de gás
natural canalizado
Entidade
responsável pela
regulação estadual
Agência Reguladora

Natureza do prestador
de serviço

Estados

Companhia privada

Rio de Janeiro

Agência Reguladora

Sociedade de economia mista

Alagoas
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo

São Paulo*

Secretaria de Estado

Sociedade de economia mista

Rio Grande do Sul

Secretaria de Estado

Empresa pública

Minas Gerais

Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Paraíba
Paraná

Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte
Santa Catarina
São Paulo*
Sergipe

Fonte: FGV CERI (2019)

Ao se observar as condições da distribuição de gás canalizado nos Estados,
encontram-se signi icativas diferenças, principalmente sob o aspecto dos
padrões adotados pela regulação e das previsões dos contratos de concessão.
214

Em 2015, a Mitsui adquiriu 49% do capital social da Gaspetro. Em 2021, a Compass, empresa
detentora da concessão da Comgás, controlada pelo grupo Cosan, adquiriu os 51% do capital
social da Petrobras na Gaspetro. A operação ainda depende da aprovação do CADE. A Compass também adquiriu em 2021, através de processo licitatório, a participação estadual de
51% na Sulgas (o restante pertence a Gaspetro).
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Nesse sentido, a Tabela 6.2 reúne algumas informações-chave sobre o serviço
de distribuição, coletadas principalmente dos contratos de concessão das concessionárias:
Tabela 6.2 Características dos contratos de concessão e taxas de
remuneração do serviço
Estados
Periodicidade das revisões
tarifárias e metodologia adotada
Assinatura do contrato de
concessão e vigência

AL, BA, CE, PE, MS,
PB, RS, SE, AM

RJ

ES1, MG, SC2, SP3

Anual

Quinquenal

Quinquenal

Cost plus

Price cap

Price cap

1992 a 2003

1997

1993 a 1999

30 a 50 anos

30 anos

30 a 50 anos

Taxa de renumeração dos
investimentos e metodologia
adotada

Definida em contrato

CAPM

WACC*

20%

9,76%

9,17%

Taxa de remuneração
operacional

Definida em contrato

Apenas ressarcimento

Apenas ressarcimento

100%

100%

Volume de vendas de gás
considerado no cálculo da margem

20%
80%

1 Com base na Lei Estadual no 10.955/2018.
2 Aresc divulgou metodologia de revisão tarifária, mas não houce atualização do contrato de
concessão até o momento.
3 WACC de São Paulo é considerado 8,27%, determinado pela Consulta Pública Arsesp no
10/2018.
* WACC médio.
Fonte: FGV CERI (2019)

Essa diversidade de características di iculta o estabelecimento, de
forma geral, padrões nos serviços de distribuição estaduais. Ainda assim,
pode-se dizer que grande parte dos contratos de concessão de distribuição
atualmente em vigor foram celebrados no início dos anos 1990 com prazos de vigências que variam entre 30 e 50 anos, a depender do Estado. É
comum que os contratos também indiquem a possibilidade de prorrogação
do prazo da concessão por período semelhante ou com pequena redução
em sua vigência.
Para exempli icar, vale mencionar o caso do contrato de concessão celebrado em 1999 com a Comgás, no Estado de São Paulo, o qual prevê que o
prazo original de 30 anos pode ser prorrogado uma única vez, por 20 anos.
Já os contratos celebrados em 1997 com as distribuidoras do Rio de Janeiro,
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CEG e CEG Rio, preveem que o prazo de 30 anos é prorrogável por uma única
vez por igual período.
Diante da relativa proximidade do término das concessões no Estado
do Rio de Janeiro em 2018, a Agência Reguladora de Energia e Saneamento
Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa) recebeu pedido do Governo
Estadual e das concessionárias para antecipar a renovação das concessões
da CEG e CEG Rio por mais 30 anos. A decisão, sem data para sair, depende
de estudos que serão realizados por auditoria externa a ser contratada pelo
regulador e terá auxílio de uma comissão formada por integrantes indicados
pelas secretarias de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, de
Fazenda e Planejamento e da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro.
As restrições orçamentárias impostas pelo Regime de Recuperação Fiscal do
Estado, porém, podem impor atrasos à prorrogação das concessões.
Em 2021, o contrato da Comgas foi prorrogado por vinte anos, como permitia o contrato; porém, a prorrogação ocorreu de forma signi icativamente
antecipada, nove anos antes do término do contrato vigente (2029). A prorrogação de vinte anos passou a contar do término previsto (2029) e não do ato
de prorrogação (2021), estipulando o término atual para 2049. O processo de
renovação antecipada ocorreu em rito acelerado e foi contestado por grandes
consumidores, que não identi icaram na decisão do estado de São Paulo (Poder
Concedente) clara vantajosidade na prorrogação antecipada.215 Também em
2021, ocorreu a licitação da participação estadual de 51% do estado do Rio
Grande do Sul na distribuidora Sulgas. A licitação obteve apenas uma oferta pelo
valor mínimo, arrematada pela Compass, que detém a concessão da Comgas
em São Paulo e também adquiriu os 51% da Gaspetro, que agrega participação
societária em 19 das 27 distribuidoras de gás natural constituídas (principalmente no Nordeste). A Gaspetro detém o restante do capital da Sulgas.
A análise cuidadosa dos contratos de concessão e dos respectivos regulamentos das concessionárias é muito relevante para compreender as especi icidades e identi icar as de iciências de cada Estado. Evidências mostram
que os contratos carecem de incentivos para expandir a rede, melhorar o
desempenho e induzir ganhos de e iciência. Da mesma forma, especialmente
no caso das concessionárias do “Grupo I” (cujos contratos foram assinados na
215

Para análise do processo, conferir os documentos da Consulta Pública nº10/2021 da ARSESP,
que trata da prorrogação por meio do 7º Termo Aditivo ao Contrato de Concessão. Para análise crítica à prorrogação antecipada, conferir em especial as contribuições conjunta das associações de grandes consumidores (ABIVIDRO, ABRACE, ABIQUIM, ANACE, ASPACER e ANFACER), do IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo), da ATGÁS (Associação dos Transportadores de
Gás), do Ministério da Economia e do FGV CERI.
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década de 90 e seguem o modelo estatal), as disposições relativas à qualidade
dos serviços prestados são genéricas, de modo que, em eventual prorrogação,
seria essencial a inclusão de padrões mais claros e de sistemática mais rigorosa de controle da qualidade do serviço.

6.2 Ferrovias
Até o ano de 2016, não havia no ordenamento jurídico brasileiro normas especí icas sobre a prorrogação das concessões no setor ferroviário brasileiro, as
quais, a exemplo dos demais setores de infraestrutura do país, estavam submetidas às previsões gerais do art. 175 da Constituição e à Lei de Concessões.
Em 2016, o Presidente Michel Temer editou duas Medidas Provisórias com o
intuito de remover os entraves ao investimento em projetos de infraestrutura
por meio da atração de investimentos privados.
A primeira delas foi a MP nº 727/2016, posteriormente convertida na
Lei nº 13.334/2016, que criou o Programa de Parcerias de Investimento
(PPI), voltado a promover a ampliação e o fortalecimento da interação entre o
Estado e a iniciativa privada por meio da celebração de contratos de parceria
para a execução de empreendimentos públicos de infraestrutura e de outras
medidas de desestatização.
Com o mesmo espírito, foi editada a MP nº 752/2016, convertida na Lei nº
13.448/2017, que estabeleceu diretrizes gerais para prorrogação e relicitação
dos contratos de parceria nos setores rodoviário, ferroviário e aeroportuário
da administração pública federal incluídos no âmbito do PPI. Ainda que a alteração tenha sido feita por medida provisória, tal como ocorreu com o setor elétrico, a norma foi editada com grande antecedência ao vencimento do principal
bloco de concessões ferroviárias, oriundas do leilão das malhas anteriormente
sob responsabilidade da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), realizado em
dezembro de 1997, cujos contratos terão vigência regular até 2027.
No que tange à prorrogação, a lei disciplina duas espécies: (i) a prorrogação contratual, também conhecida como ordinária, que ocorre em razão do
término do prazo de vigência do ajuste, e (ii) a antecipada, que produz efeitos
antes do término de vigência e está condicionada à realização de novos investimentos. Em ambos os casos, é essencial que o projeto tenha sido previamente quali icado com esse im no PPI.
Vale dizer que a norma não regula o terceiro tipo possível de prorrogação, isto é, aquela realizada para ins de reequilíbrio econômico- inanceiro,
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quando eventos supervenientes e imprevisíveis, ou previsíveis e com consequências incalculáveis, exigem investimentos que impactam o equilíbrio da
equação econômico- inanceira da avença.
Embora a prorrogação contratual seja pouco tratada na norma, a antecipada é amplamente disciplinada nos arts. 5º a 11 da Lei nº 13.448/2017, que
preveem uma série de requisitos, sumarizados a seguir em três categorias:
1.

Prazos: (i) se não houver previsão contratual dispondo diferentemente, o pedido de prorrogação deve ser formalizado até 24
meses antes do término do prazo do contrato original; (ii) os
contratos podem ser prorrogados por apenas uma vez, por período igual ou inferior ao prazo original, e (iii) só é cabível para os
contratos que se encontrem entre 50% e 90% do prazo originalmente avençado.

2.

Avaliação prévia: (i) o órgão competente deve realizar estudo técnico prévio que fundamente a vantagem da prorrogação do contrato
de parceria em relação à realização de nova licitação; (ii) o serviço
prestado pela concessionária deve ser considerado adequado no
período de cinco anos que antecede a proposta de antecipação da
prorrogação, o que inclui o cumprimento das metas de produção
por três anos e de segurança por quatro anos; (iii) as prorrogações
deverão ser submetidas previamente à consulta pública, e (iv) cabe
ao TCU examinar o estudo prévio e o termo de prorrogação contratual e avaliar se a concessionária presta serviço adequado.

3.

Obrigações a serem cumpridas pela concessionária: (i) prever novos
investimentos na malha própria ou naquelas de interesse da administração pública, visando ao aumento da capacidade instalada; (ii)
incluir no novo instrumento contratual o cronograma dos investimentos obrigatórios e mecanismos que desestimulem eventuais
inexecuções ou atrasos de obrigações, como o desconto anual de
reequilíbrio e o pagamento de adicional de outorga; (iii) garantir a
continuidade, a adequação e a qualidade dos serviços, e (iv) garantir
o acesso de terceiros, autorizados pela ANTT, à infraestrutura ferroviária e aos seus respectivos recursos operacionais.

O primeiro termo de prorrogação assinado com base na Lei nº
13.448/2017 refere-se à Malha Paulista, que cruza o Estado de São Paulo e liga
o interior à Santos, concedida inicialmente ao consórcio Ferrovias Bandeirantes
S/A (Ferroban), e atualmente de titularidade da Rumo Logística Operadora
Multimodal S/A, cujo contrato de concessão original expiraria em 2028.
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A prorrogação antecipada da concessão da Malha Paulista, talvez em
razão de seu ineditismo, gerou grandes debates entre órgãos do governo,
órgãos de controle e o Judiciário. Importa destacar, a esse respeito, os processos que tramitaram no STF e no TCU.
No âmbito do STF, foram propostas duas ações de controle abstrato
de constitucionalidade em desfavor de dispositivos da Lei nº 13.448/2017.
A ADI nº 5.684, de autoria da Frente Nacional pela Volta das Ferrovias e da
Federação das Associações de Engenheiros Ferroviários, pedia a declaração
de inconstitucionalidade formal e material do diploma, porém foi arquivada
por ilegitimidade ativa pelo relator, Ministro Dias Toffoli. Por sua vez, a ADI nº
5.991, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, foi proposta pela ProcuradoriaGeral da República com o escopo de questionar alguns dispositivos da norma,
sem opor-se à prorrogação em si.
A ADI nº 5.991 foi julgada improcedente em dezembro de 2020, ocasião
em que foram con irmados os termos da medida cautelar indeferida anteriormente por maioria, vencido o Ministro Fachin. Como o acórdão do julgamento
inal não foi disponibilizado até o momento, colhe-se dos votos dos Ministros
Cármen Lúcia e Gilmar Mendes, proferidos em sede de cautelar, entendimentos relevantes acerca da prorrogação dos contratos de concessão, extensíveis
a todos os setores regulados.
No seu voto condutor, em diversos trechos a relatora, Ministra Cármen
Lúcia, procura aclarar que a licitação é regra cogente, a qual não pode ser sujeita
à burla. Por essa razão, não se deve admitir prorrogações que procurem alterar
o objeto e o volume do contrato, tampouco a extensão inde inida do prazo contratual. Entretanto, assevera que a imutabilidade do objeto da concessão não
impede alterações no contrato para adequar-se às necessidades econômicas e
sociais decorrentes da dinâmica do serviço público concedido e do longo prazo
contratual estabelecido, observados o equilíbrio econômico- inanceiro do contrato e os princípios constitucionais pertinentes (§ 34).
Também é frequentemente citado pela relatora que a prorrogação do
prazo contratual se insere no espaço de discricionariedade da Administração
Pública, a quem compete analisar a oportunidade e a conveniência da extensão do prazo contratual. A autonomia política admite, inclusive, a previsão de
que os novos investimentos sejam destinados a outra ferrovia, dada a coniguração da malha ferroviária como uma indústria de rede, assim como a
substituição da outorga pelo investimento em melhorias na infraestrutura.
Por sua vez, destaca-se no voto do Ministro Gilmar Mendes o entendimento a favor da inconstitucionalidade de leis que autorizem a prorrogação
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antecipada de contratos de concessão não licitados, mesmo que celebrados
antes da vigência da CF/1988. O Ministro também considerou essencial que
o edital e o contrato de concessão original contenham cláusulas que admitam
a prorrogação, as quais não podem ser supridas por lei superveniente autorizativa, tampouco por aditivo contratual.
Ademais, o Ministro assevera não haver direito subjetivo do contratado
à renovação do prazo da concessão, eis que compete ao Poder Concedente
o juízo acerca da vantajosidade, avaliada por meio do cotejo entre “as relações de custo-bene ício entre a realização do alongamento contratual ou a
realização de um novo procedimento licitatório”. Referida avaliação dever ser
feita mormente no bojo de análises de impacto regulatório que avaliem os
possíveis cenários para a atração de investimentos com base em critérios de
modicidade tarifária, e iciência, modernização da infraestrutura e qualidade
e universalidade da prestação do serviço.
A análise feita pelo Tribunal de Contas da União, por sua vez, deu-se principalmente no bojo do processo TC 009.032/2016-9, do qual se destaca o Acórdão
2876/2019-Plenário, de relatoria do Ministro Augusto Nardes, que aprovou a
prorrogação antecipada, desde que observados certos condicionantes.
O amplo acórdão abrange diversos aspectos relativos à prorrogação,
passando pela viabilidade jurídica, técnica e econômico- inanceira da extensão de prazo, bem como pela análise das principais cláusulas do termo aditivo. A partir de sua leitura, salta aos olhos principalmente a preocupação
do Tribunal com a demonstração das vantagens da prorrogação antecipada
se comparada com outras alternativas, como a nova licitação (precedida de
encampação e caducidade ou mesmo ao término do prazo inicial) ou a alteração do contrato vigente com reequilíbrio por extensão de prazo.
Por essa razão, o TCU destacou a relevância da análise feita pelo Poder
Concedente e pela Agência Reguladora setorial, que não pode se ater apenas
aos requisitos previstos em lei, mas sim abranger todos os elementos necessários à comprovação da prestação do serviço adequado e da capacidade de
o contratado garantir a continuidade e a adequação do serviço às métricas de
qualidade exigidas.
Mormente na avaliação feita pelo órgão técnico do Tribunal (Secretaria
de Infraestrutura), o caráter excepcional da prorrogação contratual também
foi objeto de destaque. Nesse sentido, registrou-se que militam a favor da
extensão do prazo (i) a constatação da inviabilidade jurídica e técnica de se
licitar de forma autônoma novo projeto que se pretende acrescentar ao contrato (a exemplo da expansão da malha ferroviária), e (ii) a averiguação da
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impossibilidade de se obter maiores ganhos, em razão de custos ou por pura
e iciência, com a realização de novo certame.
À parte de aspectos intrínsecos ao setor ferroviário e à situação da Malha
Paulista, convém destacar a importância conferida à realização do inventário dos bens vinculados à concessão, preferivelmente antes da assinatura do
aditivo contratual, para que o regulador tenha condições de avaliar adequadamente o montante indenizatório a que a concessionária fará jus ao término
da vigência contratual. Ademais, é digna da menção a recomendação de se
condicionar a celebração do aditivo à quitação de todos os débitos pendentes,
provenientes de sanções aplicadas à concessionária ou da ausência do pagamento de receitas alternativas.
Ainda sobre aspectos inanceiros, o acórdão ponderou acerca do recebimento de pagamento pela outorga nos casos de nova licitação. Como destacado no voto, em uma licitação de concessão, a concorrência entre os players
tenderia a corrigir eventuais subestimativas e/ou inconsistências, o que se
re letiria na maior oferta da outorga (§ 350). Por outro lado, a absoluta ausência de concorrência, tal qual ocorre em uma prorrogação, impossibilita essa
correção pelo mercado/competição, o que reforça a necessidade de a administração contratante aumentar o rigor sobre suas estimativas (§ 352).
Com base no entendimento, a Corte de Contas asseverou ser relevante
a inclusão, nos termos aditivos, de cláusulas que prevejam um mecanismo
de revisão, preferencialmente com periodicidade anual, dos valores a serem
repassados ao Poder Concedente quando as receitas auferidas pela concessionária ao longo da execução contratual superarem os valores estimados
inicialmente. Trata-se, assim, de permitir maior captação de receitas ao longo
da execução contratual, mitigando eventual prejuízo decorrente da perda do
ágio no pagamento do valor de outorga.
A avaliação da prorrogação antecipada feita pelo STF e pelo TCU permitiu
não apenas reforçar a legitimidade da extensão do prazo contratual, como também a melhora nas cláusulas do aditivo, com vistas a assegurar o atendimento
ao interesse público da forma mais e icaz possível. Tal aprendizado institucional
permitiu a prorrogação antecipada dos contratos das Estradas de Ferro VitóriaMinas e Carajás, ambas da Vale, aprovadas em dezembro de 2020; e o avanço dos
processos relativos à Ferrovia Centro Atlântica, cujo EVTEA e minuta contratual
foram submetidos à consulta pública em fevereiro de 2021, e à malha operada
pela MRS Logística, que também já superou a etapa de consulta pública.
O governo federal, por meio do Ministério da Infraestrutura, tem declarado
publicamente seu objetivo de aumentar a participação das ferrovias na matriz de
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transportes no país de 15% para 30% até 2025, dando preferência para a prorrogação das concessões atualmente existentes em vez da realização de nova licitação.
Considerando que a comprovação da qualidade dos serviços e a realização de vultosos investimentos são considerados requisitos essenciais para a
prorrogação antecipada, entende-se que a renovação do prazo funciona, na
prática, como um incentivo para que os atuais concessionários mantenham
os bons níveis do serviço prestado e invistam sempre em melhorias na malha.

6.3 Rodovias
As concessões de rodovias federais são reguladas pela Agência Nacional de
Transportes Terrestres (ANTT). Inicialmente, a construção de grande parte
da malha rodoviária pavimentada a partir da década de 1950 competiu ao
Estado e foi possível por meio da utilização de recursos tributários direcionados, por força de lei, ao Fundo Rodoviário Nacional (FRN). Porém, após a
entrada em vigor da CF/1988, encerrou-se a vinculação dos tributos à infraestrutura rodoviária, o que gerou um processo de degradação da malha do
país. Como consequência, o programa de concessões instituído pelo Decreto
DNER nº 94.002/1988 ganhou força, motivado igualmente pela experiência
internacional ocorrida na década de 1970.
Desde a assinatura dos primeiros contratos, em 1994, o processo de
concessão de rodovias vem se aprimorando (Figura 6.2) ao incorporar inovações provindas da experiência adquirida na regulação do setor, ao criar
importantes órgãos, como a ANTT, e elaborar marcos regulatórios sobre concessões, como a Lei nº 8.987/1995.
Figura 6.2 Etapa das concessões
(WDSDGH&RQFHVV}HV
3URJUDPD
 

(WDSDGH&RQFHVV}HV
&ULDomR
GD$177


(WDSDGH&RQFHVV}HV

(WDSDGH
FRQFHVV}HV

5HOLFLWDomR
GHFRQWUDURV









Fonte: FGV

Essa longa evolução na modelagem dos contratos é percebida quando se
comparam os instrumentos mais modernos àqueles celebrados na 1ª Etapa do
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Programa de Concessões de Rodovias Federais (Procrofe), anteriores à própria
criação do marco legal e da agência reguladora setorial. Vale dizer que os contratos de concessão de rodovias podem ser agrupados, de acordo com a ANTT,
em quatro etapas diferentes, que apresentam nítidas diferenças entre si.
Além da concessão da Ponte Rio Niterói, remonta ao período da 1ª Etapa a
concessão de seis rodovias federais à iniciativa privada, previstas na Tabela 6.3.
Tabela 6.3 Primeira etapa de licitações de rodovias federais
Rodovia

Concessionária

Contrato

Prazo (Anos)

CONCER

PG-138/95-00

25

290/RS

Triunfo

PG-016/97-00

20

101/RJ

CCR Ponte

PG-154/94-00

20

116/RJ

CRT

PG-156/95-00

25

ECO Sul

PJ/CD/215/98

15

Grupo CCR

PG-137/95-00

25

BR 040/MG/RJ

116/RS e 290/RS
116/RJ/SP
Fonte: FGV

Em regra, os contratos de concessão da 1ª Etapa têm prazos entre 20 e
25 anos, e, de modo geral, vedam a extensão do prazo contratual. Entretanto,
geralmente existe a previsão de prorrogação para mitigar o desequilíbrio
econômico- inanceiro. É importante frisar que não existem dispositivos que
tratam diretamente de como se dará a prorrogação contratual propriamente
dita e que somente um contrato celebrado nesta Etapa aborda de forma direta
as exceções à vedação da prorrogação (vide item 70, “a” e “b” do contrato de
concessão anterior das BRs 116/RS e 290/RS).
A partir de 2007, ocorreu a 2ª Etapa de licitações, intermediada pela
ANTT, que abrangeu 8 rodovias, conforme a Tabela 6.4.
Quase todos os contratos celebrados em 2007 contêm previsões padronizadas, com exceção do Contrato 001/2008, celebrado com a Concessionária
Via Bahia.
No que tange aos prazos, os instrumentos preveem o prazo de vigência
de 25 anos, que encontra fundamento na Lei nº 9.277/1996, e não admitem
a prorrogação em nenhum caso (cláusula 2.4). Tal previsão é uma inovação
quando comparada com contratos que compõem a 1ª Etapa, já que era permitida a prorrogação em caso de desequilíbrio da equação econômico- inanceira. Já o Contrato 001/2008 previu a possibilidade de prorrogação de seu
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prazo para ins de recomposição do equilíbrio econômico- inanceiro do contrato, de forma semelhante àqueles celebrados na 1ª Etapa.
Tabela 6.4 Segunda etapa de licitações de rodovias federais
Rodovia

Concessionária

Nº do Contrato

Prazo (Anos)

Autopista Fernão Dias

ARTERIS S/A

002/2007

25

Autopista Fluminense

ARTERIS S/A

004/2007

25

Autopista Litoral Sul

ARTERIS S/A

003/2007

25

Autopista Planalto Sul

ARTERIS S/A

006/2007

25

Autopista R. Bittencourt

ARTERIS S/A

001/2007

25

K-INFRA

007/2007

25

TPI – Triunfo Participações e Investimentos S. A.

005/2007

25

ISOLUX E ENGEVIX

001/2008

25

Rodovia do Aço
Rodovia Transbrasiliana
Via Bahia
Fonte: FGV

Dando continuidade à evolução experimentada no setor, em 2013 ocorreu a 3ª Etapa de licitações, intermediada pela ANTT, que concedeu à iniciativa privada 8 rodovias federais, conforme a Tabela 6.5.
Tabela 6.5 Terceira etapa de licitações de rodovias federais
Rodovia

Concessionária

Número do Contrato Prazo (Anos)

BR-060, BR-153 e BR-262-DF/GO/MG

TPI – Triunfo Participações e Investimentos
S. A.

004/2013

30

BR-101/ES/BA

Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A.
e SBS LTDA.

-

25

Galvão Engenharia S.A

001/2014

30

MGO Rodovias

001/2013

30

BR-163/MS

CPC

005/2013

30

BR-163/MT - BR-163 e MT-407

OTP

003/2013

30

INVEPAR

006/2013

30

Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A.

001/2015

30

Trecho Anápolis/GO (BR-060) até
Aliança do Tocantins/TO (TO-070)
BR-050/GO/MG

BR-040/DF/GO/MG - Trecho Brasília-DF
- Juiz de Fora-MG
BR-101/RJ
Fonte: FGV
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Os contratos celebrados em 2013, similarmente à Etapa 2, são padronizados. Os prazos de concessão são, em sua maioria, de 30 anos, o que evidencia um relativo aumento quando comparado aos prazos de vigência dos contratos celebrados nas etapas anteriores. Ademais, há a previsão de renovação
por igual período em casos nos quais o Poder Concedente entenda que existe:
(i) imposição do interesse público, devidamente justi icado; (ii) ocorrência de
força maior, devidamente comprovada, e (iii) necessidade de recomposição
do equilíbrio econômico- inanceiro, quando exigidos pelo Poder Concedente
novos investimentos ou serviços, não previstos no Programa de Exploração
da Rodovia (PER), ou em decorrência de sua alteração.
Finalmente, em 2018 ocorreu a 4ª Etapa de licitações, intermediada pela
ANTT, que abrangeu apenas uma rodovia federal até o momento, retratada na
Tabela 6.6.
Tabela 6.6 Quarta etapa de licitações de rodovias federais
Rodovia
BR-101/290/448/386/RS

Concessionária

Nº do Contrato

Prazo (Anos)

Grupo CCR

01/2019

30

Fonte: FGV

Referido contrato foi celebrado pelo prazo original de 30 anos, seguindo o
previsto na 3ª Etapa; porém, as regras para a extensão do prazo foram signi icativamente alteradas, mediante a previsão de duas hipóteses diferentes de prorrogação do prazo. A primeira, constante na cláusula 3.2 do instrumento, estabelece a possibilidade de, a exclusivo critério do Poder Concedente, o prazo ser
prorrogado por até 5 anos em casos de: (i) interesse público; (ii) caso fortuito
ou força maior e (iii) fato da Administração ou fato do príncipe. Já a segunda,
prevista na cláusula 3.3, faculta a prorrogação por até 10 anos para ins exclusivos de reequilíbrio econômico- inanceiro do contrato, em razão da inclusão de
novos investimentos indispensáveis à manutenção do serviço público.
Compete registrar que, a par das previsões contratuais, a Lei nº 13.448/2017,
comentada no item relativo às prorrogações no setor ferroviário, igualmente se
aplica às rodovias. A diferença entre os setores remonta apenas aos critérios para
aferição da qualidade do serviço, que será considerado satisfatório no caso de
execução de, no mínimo, 80% das obras obrigatórias exigíveis entre o início da
concessão e o encaminhamento da proposta de prorrogação antecipada, desconsideradas as hipóteses de inadimplemento contratual para as quais o contratado
não tenha dado causa.
Assim, tal como mencionado, desde que cumpridas as exigências relativas aos prazos, ao atendimento da qualidade dos serviços e à previsão de
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novos investimentos, pode-se cogitar a prorrogação dos contratos rodoviários. O maior empecilho que se vislumbra quanto às concessões rodoviárias
é a proibição expressa de renovação em vários casos, a diferença das concessões ferroviárias, cujos contratos em regra autorizam a prorrogação.
Finalmente, ainda a respeito das balizas à prorrogação das concessões
rodoviárias, cita-se as orientações emanadas do Tribunal de Contas da União
por ocasião do acompanhamento do primeiro estágio de desestatização do
lote rodoviário denominado Rodovia de Integração do Sul (RIS) – composto
pelas rodovias BR-101/RS, BR-290/RS, BR- 386/RS e BR-448/RS –, consubstanciadas no Acórdão nº 1.174/2018 (Processo nº 028.343/2017-4, Plenário.
Relator Ministro Bruno Dantas).
Ao avaliar as cláusulas relativas à prorrogação de tais avenças, o TCU
identi icou problemas relativos à falta de objetividade e à amplitude das hipóteses que admitem a extensão de prazo. No entendimento da Corte de Contas,
deveria ser admitida a prorrogação em casos excepcionais, nos quais a extensão do prazo se mostre indispensável à manutenção da qualidade do serviço
e da modicidade tarifária, assim como a possibilidade de a prorrogação ser
feita por prazo inferior ao de vigência da avença original.
Com a inalidade de se adequar às orientações do TCU, a ANTT alterou a
minuta contratual, que passou a prever duas hipóteses de prorrogação, semelhantes às prorrogações antecipada e à contratual contempladas na Lei nº
13.448/2017. Na primeira hipótese, a prorrogação teria por objetivo promover o reequilíbrio econômico- inanceiro do contrato de concessão decorrente
da inclusão de novos investimentos imediatos, seria limitada ao prazo de 10
anos, e poderia ser utilizada uma única vez e apenas por ocasião das revisões
quinquenais previstas para os anos 10º, 20º e 25º de concessão.
Já na segunda hipótese, mais semelhante à denominada prorrogação
contratual, o prolongamento do período da concessão às vésperas do término
do prazo original seria admitido caso (i) fosse motivado pela ocorrência de
fatores caracterizados como caso fortuito ou força maior, ou, ainda como fatos
da Administração ou fato do príncipe, bem como (ii) restasse comprovado o
atendimento ao interesse público. Mesmo em tais hipóteses, a prorrogação
estaria limitada ao prazo de 5 anos, devendo a ANTT motivar adequadamente
a determinação do prazo efetivamente designado para a extensão do contrato.
Ainda que seja possível identi icar certa amplitude nas condições estipuladas na minuta do edital ajustada em observância às recomendações do TCU,
nota-se que a modi icação teve o condão de restringir a duração da prorrogação, que não pode ser feita pelo prazo de 30 anos da avença original, assim
como conferir parâmetros mais claros para amparar a decisão do regulador.
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Experiências Internacionais
7.1 Experiências da Europa
7.1.1 França

A França possui 643,8 mil km² de extensão territorial, uma população de 67
milhões habitantes e consumo per capita anual de eletricidade de 6,6 mil
kWh. A demanda por eletricidade na França está estagnada nos últimos anos,
com tendência de elevação da demanda residencial, redução da demanda
industrial e maior e iciência energética. A demanda máxima oscila entre 80
e 100 GW, com picos no inverno. O segmento residencial responde por 36%
do consumo total, seguido do setor comercial (26%) e de indústria pesada
(17%) (RTE, 2017).
O país detém o segundo maior parque nuclear do mundo (63 GW), atrás
somente dos Estados Unidos; porém, com a maior participação relativa da
fonte na matriz de geração elétrica (72%). No entanto, a vida útil do parque
nuclear francês está avançando e o país se direciona à redução da contribuição da fonte na matriz (IEA, 2016a).
A hidroeletricidade é a segunda principal fonte de energia na matriz
francesa (26 GW) e o país ocupa a segunda posição de capacidade instalada
da fonte na Europa, depois da Noruega (RTE, 2017). A Tabela 7.1 apresenta a
composição da matriz elétrica da França por potência e geração.
A Lei da Transição Energética de 2015 (LTECV nº2015-992) estabeleceu
meta de participação máxima da geração nuclear de 50% até 2025, frente a
70% atuais. A Lei de Energia & Clima aprovada em 2019 (nº 2019-1147) estabeleceu, entre inúmeras medidas, a meta de neutralidade de carbono para
2050, a redução de 40% do consumo de combustíveis fósseis até 2030 (em
relação a 2012) e o im da geração de eletricidade a carvão até 2022; porém,
retardou a meta de redução da participação da geração nuclear para 2035. A
política de redução da energia nuclear na França deriva da estratégica conjunta para energia e clima que busca a diversi icação da matriz elétrica e a
redução da dependência da energia nuclear.
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Tabela 7.1 Capacidade de geração e eletricidade na França (2017)
Fonte

Capacidade

Geração

GW

%

TWh

%

Nuclear

63

48%

379

72%

Hidro

26

20%

54

10%

Eólica

14

10%

24

5%

Solar

8

6%

9

2%

Bioenergia

2

1%

9

2%

Gás Natural

12

9%

41

8%

Óleo

4

3%

4

1%

Carvão

3

2%

10

2%

Total

131

100%

529

100%

Fonte: FGV, com base em RTE (2017)

O Estado francês mantém participação ativa no setor elétrico, através
do controle de 83% do capital social da EDF (Électricité de France), empresa
verticalmente integrada que atua em todos os segmentos da cadeia. Além de
deter todos os reatores nucleares, a EDF tem participação na rede transmissão (Réseau de Transport d’Électricité – RTE) e distribuição (Enedis) e controla
quase a totalidade das concessões hidrelétricas (80%). As demais hidrelétricas estão sob comando da ENGIE.216 Já no segmento de comercialização, a EDF
enfrenta competição de outros comercializadores no mercado varejista.
Em conformidade com as Diretivas da União Europeia, os mercados atacadista e varejista são liberalizados na França; porém, permanecem na prática altamente concentrados, tendo em vista a presença majoritária da EDF
na geração. As tarifas reguladas foram abolidas para os grandes consumidores em 2016, que podem escolher novos supridores ou permanecer com os
supridores históricos (incumbentes) – cerca de metade do volume de grandes
consumidores já é contratado com novos supridores. Os pequenos consumidores ainda têm acesso a tarifas reguladas de incumbentes, embora possam
optar por contratar energia de outros supridores alternativos – cerca de 25%
dos consumidores residenciais já migraram para supridores alternativos em
2020 (IEA, 2016a; CRE, 2021).

216

ENGIE, anteriormente denominada GDF SUEZ, é fruto da fusão entre Gaz de France e o grupo Suez.
O Estado francês detém um quarto do capital social e um terço das ações com direito a voto.
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Em 2010, com vistas a promover a competição na indústria de eletricidade, em consonância com Diretrizes europeias, a França instituiu uma
nova organização do mercado atacadista e varejista. Concomitante à abertura
e liberalização, o país permitiu acesso regulado a 25% do parque nuclear
controlado pela EDF, limitado a 100 TWh/ano. O acesso regulado a energia
nuclear – Accés Régulé à L’électricité Nucléaire Historique (ARENH) – está
vigente desde 2011, com término previsto para 2025. O objetivo é permitir
que comercializadores alternativos de energia possam ter acesso a energia
em condições equivalentes a energia nuclear da EDF. O regulador de energia
(CRE) é responsável por gerir o mecanismo e as quantidades solicitadas. O
preço de acesso regulado foi estipulado em 40€/MWh em 2011 e está ixado
em 42€/MWh desde 2012.217
O volume solicitado ao supridor histórico (EDF) depende da participação
de comercializadores alternativos no mercado varejista e da atratividade da
tarifa regulada vis-à-vis ao preço esperado do mercado atacadista. Até 2017,
o preço do mercado icou abaixo da tarifa regulada e o volume solicitado
aquém do teto estabelecido. A partir de então, registrou-se aumento do preço
médio do mercado spot de eletricidade acima da tarifa regulada (ARENH) não
reajustada e maior volume de comercializadores alternativos, pressionando
a solicitação de acesso regulado a energia nuclear da EDF. Em 2019, a Lei
de Energia & Clima permitiu que o governo expanda o teto do acesso regulado para 150 TWh e altere o preço ixado. Em 2020, o governo lançou uma
consulta pública sobre a nova organização econômica da energia nuclear. A
proposta aponta para a transformação do parque nuclear em infraestrutura
essencial, com acesso total a energia pelos comercializadores interessados.
Em 2017, a França instituiu um mercado de capacidade com mecanismo
de contratação descentralizado. Os ofertantes de energia passaram a ser obrigados a manter certi icados de capacidade su icientes para atender o pico de
consumo de seus clientes. O mecanismo estabelece remuneração por capacidade disponível, incluindo a participação de resposta da demanda e interconexão com outros mercados (IEA, 2016a).
Desde 1993, a exploração de serviços públicos deve ser submetida à
licitação competitiva (Lei Sapin), com exceção dos concessionários públicos.
Como a EDF era empresa pública, as concessões de hidrelétricas existentes
não foram afetadas de imediato pela lei. Contudo, com a transformação da
217

O valor foi estabelecido pelo Relatório da Comissão Champsaur (2011), resultante da soma de
custos operacionais (25€/MWh), investimentos para manutenção e extensão da vida útil do
parque nuclear (8€/MWh) e remuneração da base de ativos (6€/MWh).
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empresa em sociedade anônima em 2004, a renovação das concessões deve
ocorrer por meio de processo licitatório competitivo. A EDF ainda se beneiciava de direito de preferência para renovação das concessões existentes
previsto desde 1919, o que foi suprimido em 2006 pela Lei nº 1772. O im da
preferência ao concessionário corrente foi exigido pela Comissão Europeia,
que entendia que o direito gerava distorção à concorrência, incompatível com
objetivo de liberalização do mercado de eletricidade.
O regulador de energia na França (Commission de Régulation de L’Énergie
– CRE) ampliou suas competências desde as alterações suscitadas pelas
Diretivas da União Europeia reunidas pelo Terceiro Pacote de Energia de
2009 (Third Energy Package): ele aprova os planos de investimentos da rede
de transmissão, estabelece as regras de acesso às redes e, desde 2015, realiza
as revisões tarifárias de transmissão e distribuição. O CRE não tem competência para promover a competição na indústria, mas pode provocar a autoridade competente caso a caso.
Em consonância com as Diretivas Europeias, a RTE é um operador independente da rede (ITO), com separação jurídica e operacional da EDF, operando toda a malha de transmissão, composta por 105.000 km de linhas de
alta tensão.218 A concessão da rede de transmissão à RTE foi estabelecida pelo
Decreto nº1731/2006, com duração de 45 anos, renováveis, com término em
2051. A renovação deve ser solicitada pelo concessionário com cinco anos
de antecedência do término da concessão, e antes dos dois anos inais o
Ministério de Energia deve comunicar sua decisão.
As redes de distribuição pertencem às comunidades locais, que se constituem como Poder Concedente para concessão em suas áreas. A Enedis é a
concessionária majoritária das redes de distribuição na França, cobrindo 95%
do território, atendendo a aproximadamente 35 milhões de unidades consumidores e operando 1,3 milhões de linhas de distribuição. A EDF detém todo o
capital acionário da Enedis. As redes não concedidas para Enedis são operadas
por pequenas empresas locais de distribuição, com diferentes códigos de rede.
As principais regras, entretanto, são de inidas nacionalmente por legislações
secundárias e resoluções regulatórias. Cerca de 80% dos cerca de 500 contratos de concessão de distribuição irmados com a Enedis expirará até 2028, com
prazos variando, em média, entre 20 e 30 anos – contratos com as comunidades
locais estão em processo de renovação (IEA, 2016a; EDF, 2018).

218

A EDF detém 50,1% do capital da RTE, a instituição inanceira Caisse des Dépôts 29,9% e a
CNP Assurances 20%.
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As pequenas usinas hidrelétricas, com potência inferior a 4,5 MW, necessitam apenas de autorização para operar. Já usinas com capacidade superior
devem ser concedidas. Existem cerca de 400 usinas sob regime de concessão na França (Tabela 7.2). Os departamentos locais são responsáveis pela
concessão de usinas com capacidade instalada de até 100 MW. Para potência
superior, a concessão é emitida pelo Conselho de Estado, após proposta do
Ministério de Energia (atual Ministério da Transição Ecológica e Solidária). A
duração típica dos contratos de concessão era inicialmente de 75 anos; atualmente, são outorgadas por prazo de 40 anos.
Tabela 7.2 Número de usinas hidrelétricas na França por proprietário
Potência MW

EDF

ENGIE

Outros

Total

4,5 < P < 50

246

28

30

304

50 < P < 100

30

6

36

P > 100

46

13

59

Total

322

47

30

399

Fonte: Leteurtrois et al. (2006)

O processo para obtenção de um novo contrato de concessão se inicia com
a manifestação de interesse por candidato interessado, que provoca a autoridade competente. A autoridade examina a solicitação e, em caso positivo, inicia um processo licitatório competitivo. Caso outros candidatos manifestem
interesse pela participação e apresentem garantias e habilidades, a autoridade
competente deve informar as razões por eventual não habilitação. Em seguida,
os candidatos habilitados podem apresentar análises e dialogar sobre as características do projeto, propondo eventuais modi icações. Após análise técnica e
possível readequação do projeto, os candidatos submetem lances. O vencedor é
selecionado com base em critérios pré-estabelecidos, incluindo maior proteção
ambiental, de acordo com manifestação prévia de Ministérios competentes –
como Agricultura, Recursos Hídricos, Finanças, Marinha e Pesca, entre outros.
O processo de renovação da concessão segue praticamente os mesmos
ritos para nova outorga, sem con igurar a possibilidade de renovação como
mera prorrogação. O processo se inicia com a submissão de um dossiê do
im da concessão pelo concessionário interessado pela renovação, com pelo
menos cinco anos de antecedência do término do contrato, contendo informações relativas às condições de ativos reversíveis e não-reversíveis. O Estado
pode optar por adquirir os ativos não reversíveis através de indenização,
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informando ao concessionário com até um ano de antecedência do término
da concessão. A avaliação dos ativos é realizada por especialista escolhido
em comum acordo, com eventual realização de consultas públicas locais. Em
seguida, a licitação pública é iniciada com a devida habilitação de outros interessados e submissão de lances pela concessão (GLACHANT et al., 2015).
Dentre os principais critérios considerados pelo Poder Concedente na
licitação, destacam-se: (i) energia, incentivando novos investimentos para
melhorar ou ampliar a geração; (ii) meio ambiente, contemplando propostas
para assegurar ou ampliar a proteção dos ecossistemas; e (iii) royalties, com
lances para determinar a taxa que incidirá sobre a receita futura. Com múltiplos critérios, a escolha do concessionário pode incorporar elevada margem
de discricionariedade.
As questões em torno da renovação de concessões hidrelétricas na França
são enfrentadas desde a publicação do relatório do Conselho Geral de Minas
(LETEURTROIS et al., 2006), como o im do direito de preferência ao concessionário corrente e a instituição de cobrança de royalties proporcionais à receita
para as concessões renovadas. A Direction Générale de L’Énergie et du Climat
(DGEC) já previa em 2008 atraso de cinco anos no calendário de renovação.
Em 2013, um relatório parlamentar apresentou uma análise da renovação
das concessões hidrelétricas na França (BATTISTEL e STAUMANN, 2013). No
documento são relatados pontos relevantes a serem endereçados pelo movimento de abertura, com destaque para (i) a falta de reciprocidade entre os países
(Quadro 3); (ii) os problemas relacionados à fragmentação da geração hidrelétrica em mesma bacia com diferentes agentes, tendo em vista a elevada dependência hidráulica, com potenciais riscos à garantia de suprimento em contexto de
múltiplos concessionários; (iii) a possibilidade de elevação dos preços de eletricidade; e (iv) as garantias insu icientes para atores e interesses locais.
O relatório parlamentar apresentou possíveis soluções para enfrentar o
tema do término das concessões vigentes e a nova licitação, incluindo o método baricentro (barycentre) adotado pela Lei da Transição Energética de 2015.
O método consiste em agrupar concessões em mesma bacia em detrimento da
licitação individual das usinas, ofertando um novo conjunto para cada região com
um único prazo de vencimento. O novo prazo é determinado pela ponderação das
datas de vencimento dos diferentes contratos das concessões envolvidas em proporção às diferentes receitas geradas, preservando o equilíbrio econômico- inanceiro do concessionário. Para tanto, algumas concessões são prolongadas depois
do término previsto e outras são antecipadas, sendo que estas são indenizadas
por aquelas, com montante de indenização de inido por decreto do Conselho de
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Estado. Em 2018, o Conselho constitucional compreendeu que o reagrupamento
das concessões não é matéria de natureza legislativa, tornando su iciente um decreto do governo – em lugar de um decreto do Conselho de Estado.
Quadro 3 A promoção da competição na exploração de
hidroeletricidade e o problema da reciprocidade entre os Estados
Membros da União Europeia
A hidroeletricidade é a principal fonte renovável na União Europeia (UE) e a sua exploração adequada é estratégica para
a união energética entre os países membros, para ampliar a participação de outras renováveis na matriz – com objetivo de
suprir ao menos 27% do consumo até 2030 –, e garantir energia segura, sustentável e acessível a todos.
A exploração da energia hidrelétrica é outorgada entre os Estados Membros através de autorização ou concessão. A
autorização é outorgada a interessado em explorar a atividade, tipicamente sem definir regras ou obrigações sobre provisão
de serviços públicos. Por este motivo, as autorizações para hidroeletricidade tendem a ser outorgadas apenas para usinas
de reduzida potência instalada, que não interferem na provisão de serviços de caráter público. Neste regime, os prazos são
geralmente longos ou mesmo indefinidos e o gerador hidráulico é proprietário da usina. Em atividades que a outorga de
autorização é limitada por escassez de capacidade técnica ou recursos naturais, caso de exploração de potenciais hídricos,
a Diretiva de Serviços da UE (nº 2006/123/EC) estabelece que a autorização deve ser outorgada de forma transparente e
através de processo de seleção imparcial.
Já os contratos de concessão estabelecem regras, obrigações e direitos específicos relacionados a provisão de serviço
público. Os contratos devem estar em acordo com as regras de concessão da UE (Diretiva nº 2014/23/EU), garantindo
licitação pública, competitiva, aberta e transparente. Além das Diretivas específicas, as outorgas e o processo de seleção
devem respeitar o direito à livre iniciativa (Artigo nº 49 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia – TFEU)
e à liberdade de provisão de serviços (Artigo nº 56 do TFEU) e ainda estão sujeitos à aplicação de regras para defesa da
concorrência, limitando abuso de posição dominante.
A promoção da concorrência no mercado de energia europeu por meio de licitação para exploração de geração
hidrelétrica encontra resistência dos países membros da UE. Se por um lado, a competição na renovação de outorgas é
oportunidade rara para aquisição de usinas com energia competitiva e geração flexível, por outro, os países temem que a
abertura do setor com presença e controle estatal elevado possa comprometer interesses nacionais.
A resistência dos Estados Membros reside na falta de reciprocidade entre os países. A competição na licitação ou
renovação de concessões pode não ocorrer com o mesmo grau de abertura entres os países, tendo em vista a presença
de regimes jurídicos distintos – existem países com regime de autorização (ex. Suécia), concessão e regime misto com
combinação de autorização e concessão (ex. Alemanha, Espanha).
Em regimes mistos, a exploração das instalações ocorre por autorização, mas é necessária a obtenção de concessão para
utilização dos recursos hídricos. Na Alemanha, após o término da concessão, com prazo entre 40 e 80 anos, os estados federais
podem decidir pela renovação, mediante requerimento do concessionário, ou pela licitação. Neste caso, o novo concessionário
torna-se proprietário das instalações mediante indenização ao antigo proprietário (BATTISTEL & STAUMANN, 2013).
Tramitam na Comissão Europeia processos de infração contra oito Países Membros (Alemanha, Áustria, França, Polônia,
Portugal, Suécia e Reino Unido) cujas leis e/ou regulações ainda não estão em conformidade com as diretrizes europeias para
competição na outorga ou renovação de exploração de potenciais hidrelétricos (EC, 2019):
• Áustria, Alemanha, Polónia, Suécia e Reino Unido – A Comissão considera que o processo de seleção para outorga
de novas autorizações para construção e exploração de hidrelétricas não é transparente e imparcial.
• Itália – A Comissão considera que o processo de licitação de autorizações caducadas de hidrelétricas existentes
não é transparente e imparcial.
• França e Portugal – A Comissão considera que a legislação e a regulação desses países não estão em conformidade
com as leis da EU, permitindo que concessões sejam renovadas ou estendidas sem processo licitatório adequado.
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A Lei de 2015 também introduziu outras importantes modi icações na
legislação: (i) exceção ao prazo máximo de 75 anos para as concessões, em caso
de investimentos elevados aprovados pelo governo, não previstos no contrato
inicial; (ii) novo esquema de royalties a incidir sobre a receita futura de todas
as concessões novas e renovadas, cuja taxa é de inida por decreto do Conselho
de Estado, limitado ao teto estabelecido durante a licitação competitiva, e (iii) a
igura de sociedade de economia mista hidroelétrica (SEMH), permitindo parceria público-privada com de inição da participação privada através de leilão.
As primeiras concessões começaram a vencer em 2011; porém, os contratos, em sua quase totalidade, não foram renovados ou relicitados até o presente (COUR DE COMPTES, 2019). Cerca de 150 usinas hidrelétricas (20% da
potência hídrica total) terão seus contratos de concessão sujeitos a caducidade até 2023 (Figura 7.1). Pelo regime vigente, as concessões vencidas e não
renovadas permanecem sob controle e operação do concessionário original,
em regime de extensão da concessão vigente (“delais glissants”). Este regime
permite aos concessionários originais estender os contratos da concessão
inicial, sem necessitar incorrer em novas obrigações, inclusive os royalties
proporcionais às receitas previstos desde 2006 para as concessões renovadas
(“redevance propotionnelles”). Neste sentido, a não licitação das concessões
vencidas implica prejuízo iscal ao Estado (COUR DE COMPTES, 2019).
Figura 7.1 Expiração dos contratos de concessão de
hidrelétricas na França











            
3RWrQFLDDFXPXODGD8VLQDVDFXPXODGDV
Fonte: Battistel & Staumann (2013)

Experiências Internacionais

201

O Estado francês não deve iniciar o processo de renovação das concessões
da EDF antes de entrar em acordo com a Comissão Europeia, que considera
que a empresa não poderá se habilitar na licitação das concessões vencidas
e não renovadas (“delais glissants”). O contencioso com a Comissão se desenrola desde 2015 e abarca outros países que também não estão em conformidade com as diretrizes de abertura do setor hidrelétrico, incluindo Portugal
(Quadro 3 – A Promoção da Competição na Exploração de Hidroeletricidade e
o Problema da Reciprocidade entre os Estados Membros da União Europeia).
Nesse contexto, o governo francês também propõe profunda reestruturação
da EDF para fazer frente aos desa ios da nuclear e da renovação das concessões hídricas (Quadro 4).
Neste ínterim, o Governo francês já começa a aplicar o método baricentro, através da publicação em março de 2019 dos Decretos nº 211 e 212/2019,
permitindo a ixação de um termo comum para concessões com términos
distintos em mesma bacia, prolongando e encurtando contratos distintos de
modo a formar um novo objeto único de concessão. Todas as concessões pertencem a SHEM (Société Hydroélectrique du Midi) – empresa subsidiária da
ENGIE, que detém 56 centrais hidrelétricas na França, com capacidade instalada total de 783 MW e produção anual média de 1,8 TWh.
Também está em estudo a prorrogação da concessão do rio Rhône, de
812 km de extensão, atribuída à Companhia Nacional do Rhône (CNR) em
1933, englobando exploração conjunta de hidroeletricidade, navegação e irrigação. A CNR é uma sociedade anônima de capital majoritariamente público.
Com término previsto para 2023, o Estado francês estuda a prorrogação da
concessão do Rhône para 2041, tendo em vista o objeto múltiplo da concessão, o período médio operacional das usinas ser inferior a 75 anos (os aproveitamentos existentes só foram totalmente realizados em 1987), a perda do
estatuto de produtor independente da CNR entre 1948 e 2006 e os investimentos de 431 milhões de euros realizados entre 2003 e 2018 (MTES, 2019).
A proposta leva em conta a data média de entrada em operação das usinas
hidrelétricas (1966), estendendo a concessão por 75 anos.
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Quadro 4 Projeto Hércules de Reestruturação da EDF
A EDF foi constituída em 1946 através da nacionalização da eletricidade e do gás na França no imediato pós-guerra. Por força do
Código de Energia francês, o Estado deve deter ao menos 70% do capital da EDF, embora atualmente detenha 84% das ações.
A EDF estabeleceu um monopólio em toda a França – concentrando geração, transmissão e distribuição – e atravessou fronteiras em processo
exitoso de internacionalização, permanecendo presente em todos os segmentos da indústria na França e com participação destacada da geração no
exterior. O domínio da tecnologia nuclear é total na França e o exterior responde por 11% da capacidade instalada da fonte no portfólio da empresa.
Atualmente, a EDF registra 120 GW de capacidade instalada, distribuída em nuclear (60%), hidrelétricas (18%), termelétricas (16%)
e novas renováveis (7%). Cerca de 75% da capacidade instalada está na França, que respondeu por 77% da geração de energia registrada
pelo Grupo em 2019. A participação da EDF alcança 67% do parque gerador francês (135 GW) – 100% das usinas nucleares e 80% das
hidrelétricas – e respondeu por 80% da energia gerada em 2019. A receita da EDF atingiu 69 bilhões de euros em 2020 (65% na França –
41% referente a geração e 24% a rede) e o EBTIDA 16 bilhões (78% na França). A dívida líquida supera € 42 bilhões de e os investimentos
somaram €14 bilhões em 2020 (68% na França), dos quais € 4 bilhões dedicados à modernização do parque nuclear francês (EDF, 2020).
Originalmente denominado de Projeto Hércules (“Projet Hercule”), o governo debate a reestruturação da EDF desde junho de 2019. A
reestruturação da EDF é proposta como solução para o quadro de endividamento da empresa, de restrições à remuneração e comercialização da energia
nuclear e de investimentos massivos – projetados para renovação do parque nuclear (grand carénage), modernização das redes e novas renováveis.
A proposta prevê a separação das atividades da EDF em torno de três novas empresas – EDF Bleu, EDF Vert e EDF Azur. A EDF Bleu
seria 100% pública e reuniria o parque nuclear (na França e no exterior) e termelétrico, a rede de transmissão RTE, a empresa de engenharia
(Framatome) e inicialmente as concessões hidrelétricas. A EDF Vert, por sua vez, seria a única empresa aberta ao capital privado (até 35%)
e reuniria as energias renováveis, a rede de distribuição (Enedis), a empresa de serviços (Dalkia), a comercialização de energia no varejo e
a atuação estrangeira, com exceção da nuclear (APE, 2020).
Ao longo das discussões, as hídricas foram destacadas para a EDF Azur, em regime especial (“quasi-régie”) que dispensa a licitação
através de contratos administrativos com entidades públicas, não sujeitos ao Código de mercados – na tentativa de resolver o contencioso
com a Comissão Europeia sobre a renovação das concessões. A EDF Bleu teria participação acionária na EDF Vert e na EDF Azur.
O objetivo é tornar o parque nuclear uma infraestrutura essencial com tarifa regulada pelo CRE, a Comissão Reguladora. Todos os
comercializadores de energia – EDF Vert e seus concorrentes (alternativos) – teriam acesso à energia nuclear sob a mesma tarifa regulada,
evitando discriminação no mercado sob a perspectiva da Comissão Europeia. Esta solução permitiria, na visão de seus defensores, uma
subvenção estatal à renovação do parque nuclear; no entanto, as ajudas estatais são interditadas pelas Diretivas europeias sob o intuito de
defesa da concorrência, com exceção para infraestruturas essenciais com acesso a todos os agentes (PERCEBOIS, 2021).
Documento da Agência de Participações do Estado francês (APE, 2020), revela que a Comissão defende uma estrutura com extensa
separação entre as empresas. Na visão de Comissão Europeia (CE), a holding não deveria ter funções operacionais e não deveria exercer
controle ou influência sobre suas filiais, as quais deveriam ser autônomas e independentes. A separação alcançaria também a esfera
administrativa, vedando o compartilhamento de informação e o trânsito de dirigentes sem período mínimo de quarentena. Nesta concepção,
os dividendos também deveriam ser direcionados diretamente aos acionários da holding.
A magnitude da ajuda estatal ao grupo EDF para o parque nuclear justificaria modalidade de independência severa para evitar que
o suporte ao nuclear não beneficie as outras entidades do grupo. O objetivo é evitar o financiamento-cruzado entre o segmento nuclear
regulado (EDF Bleu) e as demais atividades da companhia (EDF Vert e EDF Azur), para que a integração da empresa não distorça a
competição com os segmentos liberalizados e as demais fontes de energia. Na visão da APE (2020), a posição da Comissão Europeia levaria
a impossibilidade de preservar a integração do grupo e sua estratégia empresarial, indo além das exigências das Diretrizes europeias –
enfatizando que apenas a separação contábil da ajuda estatal é exigida.
Até abril de 2021, o governo não apresentou oficialmente os contornos da proposta discutida com a Comissão Europeia e o projeto de lei
para sua implementação, embora o debate suscite resistências no parlamento francês e nos sindicatos. Em abril de 2021, o governo defendeu que
a reestruturação em torno das três entidades não levará a cisão ou a privatização do grupo e passou a evitar dar nome ao projeto e às empresas
novas oriundas da reestruturação – designando a EDF Bleu de EDF SA e a EDF Vert de EDF Energias Renováveis e Rede (WAKIM, 2021).
Finon (2021) observa que a tarifa regulada da energia nuclear (ARENH) e o Projeto Hércules resultam de tentativas constantes do governo
francês de encontrar caminhos para implementar isenções às regras de concorrência impostas pela Diretrizes europeias. A alternativa de venda em
mercado totalmente liberalizado poderia alcançar regulação mais coerente e aceitável do ponto de vista da Comissão Europeia. O governo francês
deveria, assim, concentrar esforços para que a CE reconheça a tecnologia nuclear como de baixo carbono, permitindo acesso a taxas reduzidas de
financiamento para a renovação do parque, como ocorre com as renováveis. Percebois (2021), por sua vez, aponta para a capitalização da EDF,
em sua estrutura atual, como alternativa para angariar os recursos necessários, sem recorrer à reestruturação proposta.
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7.1.2 Portugal
Portugal possui 92,2 mil km² de extensão territorial, população de 10,3
milhões e consumo per capita anual de eletricidade de 4,4 mil kWh (IEA,
2016b). O consumo de energia elétrica mantém-se estável desde 2008, em
torno de 50 TWh. A demanda máxima alcançou 8,7 GW, registrada no inverno
de 2017. A indústria responde por 32% do consumo de eletricidade, seguida
pelo setor de serviços (32%) e residencial (28%). Entre 2007 e 2017, a capacidade instalada se expandiu a taxa anual de 3,3%. Com a expansão da capacidade instalada e a estagnação do consumo, Portugal tornou-se, nos últimos
anos, exportador líquido de energia no Mercado Ibérico.
O parque gerador conta com cerca de 20 GW em 2020, dos quais 14,9 GW
são conectados na rede de transporte, e tem predominância de fontes renováveis,
que respondem por 67% da capacidade instalada. As renováveis responderam
por cerca de 40% da geração em 2017 e 60% em 2020 (REN, 2017 e 2020).
A fonte hídrica contribui com 36% da capacidade instalada, seguida
pela eólica (26%), térmicas a gás natural (23%) e carvão (9%). A geração
eólica já responde por 22% da geração anual. Representando atualmente a
segunda maior inserção da fonte em termos relativos dentre países membros
da Agência Internacional de Energia, atrás apenas da Dinamarca, com cerca
de 40% (IEA, 2016b). Já a geração hidrelétrica enfrenta elevada variabilidade
– 28% da geração total em 2016, 10% em 2017 e 26% em 2020 –, impactando
a contribuição das demais fontes despacháveis complementares, principalmente gás natural e carvão (Tabela 7.3).
Tabela 7.3 Capacidade e geração de eletricidade em Portugal
Capacidade em 2020

Geração em 2020

Geração em 2017

Geração em 2016

GW

%

TWh

%

TWh

%

TWh

%

Hidro

7,2

36%

12,2

26%

5,5

10%

15,4

28%

Eólica

5,2

26%

12,1

25%

11,9

23%

12,2

22%

Gás Natural

4,6

23%

16,6

35%

17,6

34%

11,5

21%

Carvão

1,8

9%

2,1

4%

13,6

26%

11,7

21%

Biomassa

0,7

3%

3,3

7%

2,8

5%

2,6

5%

Solar

0,9

2%

1,3

3%

0,8

2%

0,8

1%

Outros

0,0

0%

0,2

0%

0,3

1%

0,3

1%

Total

20

100%

47,8

100%

52,50

100%

54,5

100%

1,5

3%

-2,7

-5%

-5,0

-9%

Importação

Fonte: FGV com dados da REN (2017 e 2020)
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A rede de transmissão conta com 8,9 mil km de extensão, dos quais 30%
de 400 kV, 41% de 220 kV e 30% de 150 kV. O segmento de distribuição é
composto pela Rede Nacional de Distribuição de Eletricidade em Média e Alta
Tensão (RND) e pelas redes de baixa tensão.219 Em 2016, a RND detinha cerca
de 83 mil km, dos quais 9,5 mil km de alta tensão e 73 mil km de baixa tensão;
e a rede de baixa tensão possuía cerca de 143 mil km (ERSE, 2019ª).
A Diretoria Geral de Energia e Geologia (DGEG), órgão da administração pública portuguesa, é responsável pelo desenvolvimento e implementação de políticas energéticas. Já a autoridade reguladora de energia elétrica,
gás natural e outros combustíveis de petróleo é a Entidade Reguladora dos
Serviços Energéticos (ERSE). A ERSE é responsável por regular as infraestruturas de rede (transmissão e distribuição) e monitorar preços de mercado,
poder de mercado (incorporando atividades de defesa econômica feitas pela
Autoridade de Concorrência), qualidade de serviço e segurança de abastecimento. Os diretores da ERSE são nomeados pelo governo, com mandato
ixo e independente e dotados de autonomia inanceira; i.e., sua receita não
depende do orçamento federal.
Desde 2007, todos os consumidores podem escolher livremente o seu
fornecedor de energia em Portugal, contratando a energia diretamente no
mercado varejista liberalizado. A abertura registrou mudança acentuada dos
consumidores cativos dos comercializadores de última instância para novos
comercializadores. O mercado livre já responde por 95% do consumo total de
Portugal, englobando praticamente a totalidade dos grandes consumidores e
cerca de 88% dos consumidores residenciais em 2020.
Embora haja cerca de 35 comercializadores atuantes, a EDP Comercial é
o principal operador no mercado liberalizado, atendendo a 76% dos clientes
e 41% do mercado – Endesa, Iberdrola e Galp são as empresas com maior
participação do mercado restante (ERSE, 2020). A ERSE é responsável por
determinar as tarifas transitórias aos consumidores ainda cativos, bem como
a tarifa social (aplicada por todos os comercializadores) e a tarifa de acesso às
redes (paga por todos os consumidores).
No que se refere à transmissão, a Rede Elétrica Nacional (REN) é o operador
do sistema de transmissão (TSO), com separação total de propriedade (unbundling). A REN detém o controle da rede de transmissão de eletricidade (Rede
219

A rede de baixa tensão é composta por linhas inferiores a 1 kV, a rede de média tensão por
linhas entre 1 e 45 kV e a rede de alta tensão por linhas entre 45 e 110 kV – linhas de muito
alta tensão (MAT), superiores a 110 kV, compõem a rede de transmissão (RNT). As redes de
BT também incluem as instalações de iluminação pública.
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Nacional de Transporte – RNT) e de transporte de gás natural do país; a companhia foi separada da EDP em 2000 – o Estado português adquiriu 70% do capital
e a EDP permaneceu com 30%. Atualmente, a REN não conta mais com capital
estatal português, e a chinesa State Grid detém 25% do capital da empresa.
A exploração da rede de transmissão (RNT), composta por linhas superiores a 110 kV (Muito Alta Tensão – MAT), é exercida em regime de concessão de serviço público, atribuída mediante licitação, salvo em caso de entidade sob controle do Estado (Decreto-Lei nº 29/2006). A RNT foi outorgada
com exclusividade à Rede Elétrica Nacional pelos Decretos-Lei nº 182/1995 e
185/1995, com competência para operar e manter a rede, e planejar e implementar a sua expansão.
O Decreto-Lei nº 29/2006 reassegura os termos de concessão exclusiva à
REN e estabelece a estrutura geral do sistema elétrico português, transpondo
a Diretiva 2003/54/EC de liberalização e instituição do mercado comum
europeu de eletricidade. O Decreto-Lei nº 172/2006 regulamenta os princípios gerais estabelecidos pelo Decreto nº 29/2006, determinando concurso
público para atribuição das outorgas. O Decreto também atribuiu as concessões previstas para transmissão e distribuição “às entidades que à data da
entrada em vigor do presente decreto-lei exerçam as correspondentes actividades” (art. 73º, nº1), mantendo a titularidade das concessionárias vigentes
mediante adequação dos contratos.
A concessão para exploração da RNT tem duração de 50 anos, a contar da
assinatura dos contratos em 2007. A concessão pode ser renovada se o interesse público o justi icar, devendo o concessionário comunicar o interesse
com antecedência mínima de dois anos. Também motivado por interesse
público, o Estado pode resgatar a concessão decorridos ao menos dez anos do
contrato, com aviso de um ano de antecedência, indenizando o valor contábil
dos bens reversíveis. A indenização está prevista em qualquer circunstância
de extinção da concessão, por rescisão, resgate ou decurso do prazo.
A atividade de distribuição de eletricidade – prestação de serviço de
rede – é exercida em regime exclusivo de concessão de serviço público. O
Estado português, representado pelo Ministério da Economia e da Inovação,
é o Poder Concedente da Rede Nacional de Distribuição (RND), composta por
linhas de média e alta tensão. O Decreto-Lei nº 29/2006 (art. 70º) converteu
a licença da EDP Distribuição, subsidiária da EDP, em concessão, mediante a
celebração de contrato, que expirará em 2044.
O Decreto-Lei nº 172/2006 estabelece o prazo de 35 anos para o contrato de concessão, renováveis se o interesse público justi icar. A concessão
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também pode ser resgatada pelo Estado após dez anos iniciais do contrato,
com aviso de um ano de antecedência. A indenização está prevista em qualquer circunstância de extinção da concessão, por rescisão, resgate ou decurso
do prazo. Os bens reversíveis devem ser indenizados pelo valor contábil.
As redes de baixa tensão (BT) são de titularidade dos municípios, que
podem explorar diretamente ou mediante concessão em regime de serviço
público. As concessões podem ser atribuídas por cada município ou por associação de municípios. Atualmente, a distribuição em BT é exercida através
de concessão em todos os 278 municípios de Portugal continental. Quase a
totalidade das concessões está concentrada na EDP Distribuição, que atende
cerca de 99,5% dos clientes de baixa tensão, e o restante é atendido por outras
dez pequenas concessionárias.
O Decreto-Lei nº 29/2006 manteve a titularidade das concessões de
baixa tensão às concessionárias vigentes, atribuídas pelo Decreto-Lei nº 344B/82. O Decreto-Lei nº 172/2006 estabelece o prazo de 20 anos para concessão. Ao contrário do disposto para a rede de transmissão (RNT) e distribuição
de alta e média tensão (RND), não está prevista a possibilidade de renovação dos contratos de concessão para baixa tensão. A concessão também pode
ser resgatada após cinco anos iniciais do contrato, com aviso de um ano de
antecedência. A indenização ocorre em qualquer circunstância de extinção
da concessão, por rescisão, resgate ou decurso do prazo. Os bens reversíveis
devem ser indenizados pelo valor contábil.
Os municípios têm direito a auferir renda pelas concessões de BT, incluída nas tarifas de uso das redes de distribuição. As rendas de concessão respondem por cerca de 4% das tarifas, considerando o componente de custo da
energia (ERSE, 2018). A preços constantes de 2016, as rendas de concessão
alcançaram em 2018 cerca de € 251 milhões. Considerando a remuneração
total permitida para distribuição em 2018 (€1 bilhão), as rendas representam cerca de 25% do montante. A evolução da remuneração regulada da distribuição revela, ainda, ganhos signi icativos de e iciência, com redução real
de 22% desde 2006.
Os atuais contratos de concessão de distribuição para baixa tensão têm
prazo legal de 20 anos e períodos de vigência desencontrados, com término
entre 2016 e 2026, com maior concentração entre 2021 e 2022 – dentre as
278 concessões municipais, 259 terminam até 2022.
Embora a titularidade para a prestação dos serviços seja dos municípios,
a Lei estabelece a harmonização dos contratos de concessão, dos cadernos de
encargo e dos princípios gerais aplicáveis aos concursos públicos, com atu-
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ação relevante da ERSE. A Lei nº 31/2017 determinou o lançamento sincronizado em 2019 dos procedimentos concursais para todos os municípios ou
associação de municípios que não optarem pela gestão direta, “com vistas a
assegurar os princípios de eϔiciência económica e de neutralidade ϔinanceira
para os consumidores e para o Orçamento do Estado” (art. 4º, nº 1).
A Lei aprovou os princípios gerais para organização dos concursos, estabelecendo que cada procedimento deve ser realizado para área territorial a
ser determinada com observância da coerência territorial, utilizando as entidades intermunicipais (associação voluntária de municípios) como referência
preferencial – atualmente existem 23 entidades distintas em Portugal. A de inição da área territorial é decidida pelos órgãos competentes dos municípios
ou suas associações, sob proposta da ERSE, com base em estudos técnicos e
econômicos. Eventual de inição distinta da ERSE “depende da demonstração
de vantagens relevantes desse cenário alternativo para o interesse público, com
base em estudos técnicos e económicos com o mesmo nível de detalhe dos produzidos pelo regulador” (art. 5º, nº 3).
Deve-se notar que a atribuição de concessão de distribuição por tensão
(baixa e média/alta), nos termos previstos em Portugal, não tem paralelo na
Europa. Atualmente, a EDP Distribuição atua na rede nacional de distribuição
e nas concessões de baixa tensão, obtendo sinergias relevantes.
Neste sentido, mais do que harmonizar a licitação das concessões subjacentes, a delimitação da área territorial tem por objetivo constituir as futuras áreas de concessão a serem licitadas, ainda que os contratos subjacentes
sejam irmados para cada município ou associação de municípios pertencentes às áreas delimitadas. Deste modo, a Lei de 2017 possibilitou transpor os
limites restritos dos municípios para de inição das futuras áreas de concessão, preservando o Poder Concedente e a independência das concessões.
Para de inição das áreas, a ERSE buscou atender os princípios de neutralidade inanceira, evitando custos adicionais aos existentes; e iciência econômica; uniformidade tarifária; coesão territorial; e sustentabilidade das concessões. Ademais, a ERSE contemplou possibilidade de opção pela exploração
separada da infraestrutura de iluminação pública por cada município, o que
poderia favorecer a e iciência energética e adaptação de políticas locais.
A ERSE entendeu que a delimitação natural pelas 23 entidades ou comunidades intermunicipais (CIM) não atenderia a todos os objetivos perseguidos, colocando em consulta pública (nº 65/2018) três propostas de delimitação territorial – duas correspondentes a agregação de cinco áreas e uma de
duas áreas. Após a consulta pública, incorporando a limitação de ao menos
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600 mil clientes em cada área para gerar economias de escala, a ERSE de iniu três áreas de concessão – Norte, Centro e Sul. As áreas propostas buscam
incorporar equilíbrio entre interior e litoral e meio urbano e rural, considerando níveis semelhantes de custos e e iciência (Figura 7.2).
Figura 7.2 Proposta para delimitação das áreas para concessão BT
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Fonte: ERSE (2019ª).

No que se refere à geração, a estatal Eletricidade de Portugal (EDP)220
detinha o monopólio da exploração dos aproveitamentos hídricos. A privatização da EDP iniciou-se em 1997,221 mas o Decreto-Lei nº 46 de 1994 já determinava que as concessões hidrelétricas deveriam ser outorgadas mediante
licitação pública pelo governo federal, representado pelo Instituto das Águas.
A Lei da Água de 2005 (Lei nº 58/2005) e o Decreto-Lei nº 226-A/2007 reiteraram o regime de concessão e estabeleceram regras para utilização dos
recursos hídricos.
O prazo da concessão é ixado em função da “natureza e dimensão dos
investimentos associados, bem como à sua relevância econômica e ambiental”,
com limite máximo de 75 anos (art. 25º, Decreto-Lei nº 226-A/2007). Não há

220

A estatal Eletricidade de Portugal (EDP) foi posteriormente renomeada para Energias de Portugal.

221

Desde 2013, a EDP não conta com capital estatal português. Atualmente, 23% de seu capital
está em poder da China Three Gorges e 60% do lucro gerado fora de Portugal (MEXIA, 2019).
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procedimento legal ou regulatório estabelecido para renovação das concessões
hidrelétricas após o término do contrato (GLACHANT et al., 2015). No término
da concessão, os bens afetos à atividade objeto revertem gratuitamente para o
Estado. No entanto, para investimentos realizados durante o contrato, previamente autorizados e ainda não amortizados, o Estado pode indenizar o titular
pelo valor residual ou prorrogar a concessão pelo prazo necessário para recuperar o investimento, por uma única vez, desde que não exceda 75 anos.
Em 2008, com a constituição de autoridades das bacias hidrográ icas, o
Poder Concedente foi transferido para a Administração da Região Hidrográ ica
(ARH). O Instituto das Águas permaneceu responsável por regular as concessões outorgadas entre 1994 e 2008 e por supervisionar a atuação das ARHs
(GLACHANT et al., 2015). Já as concessões licitadas no âmbito do Programa
Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidrelétrico (PNBEPH), concebido em 2007, são outorgadas e reguladas pelo governo federal (Quadro 5).
Para explorar novos potenciais hidrelétricos, interessados podem provocar as autoridades das bacias aplicando para desenvolver projeto especíico ou, alternativamente, a própria ARH pode identi icar potenciais a serem
desenvolvidos. De todo modo, a concessão é outorgada mediante licitação
pública, após análise favorável da ARH sobre interesse e conveniência do
projeto para a bacia. O critério de seleção é o maior lance de pagamento da
outorga, com valor mínimo estipulado pela ARH e prioridade para a empresa
que eventualmente tenha aplicado o projeto, que pode cobrir o maior lance.
Vale notar que a EDP era a principal geradora de eletricidade no país
antes da liberalização da indústria. A energia gerada era adquirida por comprador único, o operador da rede (REN), através de Contratos de Aquisição
de Eletricidade (CAE) de longo prazo – power purchase agreements (PPAs) –,
como determinava o Decreto-Lei nº 183/1995. A eletricidade era adquirida
com base nos CAE e vendida de acordo com tarifas de inidas pela ERSE. A
REN ainda intermediava a venda de excedentes de geração, retendo 50% dos
ganhos comerciais.222

222

Os CAE estabeleciam quantidade e preço de energia, de modo a cobrir custos de geração e remunerar investimento a taxa garantida, com vigência até 2027. Os contratos foram irmados a
partir de 1995, permitindo investimento privado em novas centrais – como a Turbogás e Tejo
Energia. No ano seguinte, o Governo irmou contratos com as centrais da EDP, estabelecendo
remuneração inferior ao do processo competitivo anterior, facilitando o início da privatização
da estatal portuguesa a partir de 1997 (MEXIA, 2019).
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Quadro 5 Programa Nacional de Barragens de Elevado
Potencial Hidrelétrico
O Programa Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidrelétrico (PNBEPH) foi lançado em 2007 para expansão do
parque hídrico português, com meta inicial de adicionar 1,1 GW até 2020 através da construção de dez usinas, a maior parte
reversível. Considerando a expansão adicional de cinco usinas em fase de implementação em 2007 (0,9 GW), a capacidade
total hidrelétrica saltaria de 4,9 para 6,9 GW até 2020 (COBA/PROCESL, 2007). A potência dos empreendimentos foi revista,
ampliando a capacidade total para 2,2 GW (VENTURA, 2016). A licitação ocorrida em 2008 arrecadou € 623 milhões para
o Estado – dois empreendimentos pequenos não foram arrematados, os demais ficaram sob responsabilidade da EDP,
Iberdrola e Endesa, com investimento total projetado de € 1,9 bilhões.
Os projetos foram alvo de intensa resistência ambiental e, em grande parte, perderam a atratividade econômica original.
Atualmente, apenas um empreendimento da EDP está em operação (Foz Tua); três da Iberdrola estão em construção; um foi
cancelado por empecilhos ambientais, dentre os quais a proteção de espécie ameaçada de mexilhão; e três foram alvos de desistência
dos concessionários, sem recuperação da contrapartida efetuada (pagamento de outorga). O Estado português arrecadou mais de €
600 milhões com a licitação dos empreendimentos, mas apenas quatro deverão efetivamente entrar em operação.
A licitação ocorreu no início do funcionamento do mercado ibérico de eletricidade, constituindo oportunidade para reforçar
a posição dos grupos na geração – ainda fortemente concentrada na EDP em Portugal. A eólica passou a liderar a expansão do
parque gerador português com tarifas incentivadas (feed-in-tariff); e a solar fotovoltaica avançou fortemente na Espanha, contando
também com subsídios para implantação. As novas centrais hídricas do PNBEPH deveriam enfrentar os riscos do mercado atacadista
de eletricidade, tornando-se menos atrativas face aos incentivos e distorções presentes no MIBEL, o que contribuiu para a desistência
de alguns projetos já contratados (PRADO, 2019). As centrais da Iberdrola são exceção, pois a localização no Alto Tâmega confere
vantagem competitiva com sistema de bombeamento reversível entre três barragens, aproveitando o armazenamento para arbitrar a
geração em função das flutuações de preço decorrentes da disponibilidade de eólica e solar.
Situação atual do Programa Nacional de Barragens de
Elevado Potencial Hidrelétrico
Aproveitamento
Empresa
Hidrelétrico

Meta
Inicial(MW)

Potência
na Licitação
(MW)

Potência
Revista
(MW)

Contrapartida
(milhões €)

Investimento
Previsto
(milhões €)

64

339

Em operação

407

Em construção

Foz Tua

EDP

234

323

259

Gouvães

Iberdola

112

660

880

Daivões

Iberdola

109

118

114

Alto Tâmega

Iberdola

90

127

160

Padroselos

Iberdola

113

118

114

EDP

163

256

Fridão
Alvito

EDP

48

136

Girabolhos

Endesa

72

354

Almourol

-

78

78

Pinhosão

-

77

77

Total

-

1.096

2.247

304

*
232

364

35

Situação
Atual

153

Em construção

142

Em construção

*

Cancelada
(impedimentos
ambientais)

242

Desistência

268

Desistência

360

Desistência
Não atribuída
Não atribuída

1.891

634

1.910

-

* Foi desconsiderado no âmbito da Avaliação de Impacto Ambiental. Parte integrante do conjunto de
aproveitamentos do Tâmega, arrematado pela Iberdrola, a potência foi realocada para os demais sem
impacto reflexo nas contrapartidas incialmente acordadas.
Fonte: FGV com dados de COBA/PROCESL (2007), Ventura (2016) e Prado (2019).

Experiências Internacionais

211

Face à Diretiva 2003/54/CE do Parlamento Europeu, que estabeleceu
regras comuns para liberalização do mercado interno de eletricidade da
União Europeia, Portugal optou por promover o término antecipado dos contratos de longo prazo (PPAs). Na direção da criação do Mercado Ibérico de
Eletricidade (MIBEL), que entrou em operação em 2007, o Decreto-Lei nº 240
de 2004 determinou o término antecipado mediante a compensação a título
de custos irrecuperáveis – “stranded costs” ou “custos ociosos”, no termo português –, instituindo a receita de Custos para a Manutenção do Equilíbrio
Contratual (CMEC), com respectiva metodologia e parâmetros de cálculo.223
Por se con igurar como auxílio estatal, Portugal noti icou a Comissão
Europeia (CE) em 2004 sobre a cessação dos contratos e o pagamento de compensação relativo a 34 centrais elétricas, das quais 27 são hidrelétricas.224 O
art. 107 do Tratado de Funcionamento da União Europeia (TFEU) estabelece
que auxílios que “falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções” são incompatíveis com o mercado comum e,
portanto, ilegais. Após avaliação, a CE aprovou o término antecipado mediante
a instituição dos CMEC (Processo nº 161/2004), considerando que os contratos
eram essenciais para os investimentos realizados pela EDP.
A CE também observou que o CMEC seria inanciado através de tarifa
aplicada aos consumidores inais de eletricidade baseada na potência contratada, sem depender do volume de energia consumido. Logo, o auxílio não seria
inanciado por produtores não portugueses, sem afetar o mercado comum
(EC, 2014). O valor de compensação máximo foi estipulado em 5,5 bilhões
de euros (a preços de dezembro de 2003), estabelecendo duas parcelas de
composição: uma ixa, correspondente a montante máximo anual calculado
ex ante; e outra variável, relativa a ajuste anual, levando em consideração o
valor agregado da diferença entre as receitas e despesas reais das centrais
com contratos interrompidos. A aplicação do CMEC começou paralelamente à
constituição do MIBEL, em 2007. O mecanismo estabeleceu, ainda, um acerto
inal de contas no início de 2018, calculado com base nas receitas previstas
até o inal de 2027, término da vigência do CMEC.

223

A Espanha também aplicou mecanismo de compensação análogo ao CMEC quando liberalizou
o seu mercado atacadista de energia, em 1997, instituindo o CTC (Costes de Transición a la Competencia). O regime deveria ter vigorado durante 10 anos, até 2007, mas foi encerrado em 2006,
por força do Decreto Real nº 7/2006, após inúmeras alterações ao longo do tempo (EC, 2014).

224

Além da EDP, o término antecipado dos contratos também afetaria duas outras empresas com
detentoras de uma térmica a carvão (Tejo Energia) e a gás natural (Turbogás), mas ambas
optaram por manter o contrato (CAE) em vigor (EC, 2014).
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Os acordos relativos ao término antecipados dos CAE, concluídos em
2005 após o Decreto-Lei nº 240/2004, continham cláusula com efeitos suspensivos que condicionava a cessação estabelecida dos PPAs à prorrogação
das concessões das usinas hidrelétricas. A cláusula determinava que, até
janeiro de 2008, deveriam ser concedidos direitos de utilização do domínio
público hídrico por período nunca inferior ao correspondente termo da vida
útil do equipamento e das obras de engenharia civil, outorgando o direito ao
detentor do CAE interrompido (EDP).
Desta forma, o término antecipado dos CAE estabeleceu mecanismos de
compensação inanceira com vigência por 20 anos (CMEC) e icou condicionado à prorrogação das concessões. Na prática, o término antecipado foi utilizado como instrumento para operacionalizar a prorrogação das concessões.
Frente à ausência de previsão legal para renovação das concessões
hidrelétricas sem prévia licitação, o Decreto-Lei nº 226-A/2007 proporcionou base jurídica às cláusulas suspensivas dos acordos de cessação dos CAE,
estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 240/2004, prorrogando a concessão dos
direitos de utilização dos recursos hídricos. O Decreto de 2007 (art. 91º, nº
6) condicionou a prorrogação ao pagamento de valor de equilíbrio econômico- inanceiro para cada central hidrelétrica. O acerto corresponde à diferença
entre o valor da exploração comercial adicional, desde o im do prazo do CAE
até o prazo estendido da concessão necessário para recuperar todo o investimento (estabelecido no Decreto), e o valor residual do investimento previsto
no término do CAE, ambos os luxos trazidos ao valor presente pela taxa de
desconto especí ica e apropriada (art. 92º, nº 1). Ou seja, permitiu-se que os
luxos fossem descontados com taxas distintas, impactando a diferença entre
o valor residual a ser indenizado para EDP e o luxo de caixa resultante da
comercialização adicional da geração esperada.
Três estudos foram realizados pela Caixa Banco de Investimento, Crédit
Suisse e REN para subsidiar o cálculo do valor de equilíbrio econômico- inanceiro resultante da extensão da concessão. O valor cobrado à EDP icou
próximo às estimativas da Caixa e do Crédit Suisse, utilizando duas taxas de
descontos distintas para o valor residual e o luxo de receitas esperadas. A
EDP pagou ao Estado Português € 759 milhões pelo equilíbrio econômico- inanceiro das 27 concessões hídricas.225
225

O valor (a preço de 2007) é fruto da diferença entre o luxo de caixa das receitas resultante da
exploração das centrais entre o término dos CAE e o prazo estendido da concessão, estimado
em 2,1 bilhões de euros; e o valor residual do investimento previsto no im dos CAE, estimado
em 1,3 bilhões de euros. Deve-se ressaltar que a EDP teria direito a receber o valor residual a
título de indenização de ativos reversíveis, sem a prorrogação das concessões.
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As 27 centrais hidrelétricas somam 4 GW de capacidade instalada, correspondente a 27% da matriz elétrica em 2007. A prorrogação da concessão
teve por efeito estender o prazo em média por 25 anos, deslocando a expiração inal de 2027 para 2052. O prazo total médio de cada concessão icou em
72 anos, com 16 outorgas excedendo o prazo máximo de 75 anos estipulado
por lei (Figura 7.3).
Figura 7.3 Expiração das concessões de hidrelétricas em Portugal
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Fonte: GLACHANT et al. (2018)

Em setembro de 2012, a Comissão Europeia (CE) recebeu denúncia
contra Portugal alegando auxílio ilegal do Estado à EDP, por incompatibilidade com o mercado interno, tanto em relação ao regime CMEC, quanto ao
pagamento pela prorrogação das outorgas de concessão. No início do procedimento, a CE refutou a denúncia relativa à compensação pelo término antecipado, mas levantou dúvidas quanto ao possível auxílio estatal à prorrogação
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das outorgas. Em decisão de 2017, no entanto, a CE conclui que a medida
implementada por Portugal em favor da EDP para extensão da utilização dos
recursos hídricos não constitui auxílio estatal incompatível com o mercado
interno europeu.
A decisão corrobora a utilização de taxas de desconto distintas, como
previsto pelo Decreto-Lei, considerando adequada (i) a aplicação da taxa sem
risco para o valor residual, tendo em vista que “não é afetado pelas mesmas incertezas econômicas que os ϔluxos de caixa livres” (EC, 2017); e (ii) a utilização
do WACC para estimar o valor presente líquido dos luxos de caixa livres (gerados entre 2020 e 2044, em média), re letindo prática comum do mercado.
Ademais, a CE considera que a estimativa e sua respectiva metodologia
realizada pela REN na época não podem ser utilizadas pelas autoridades portuguesas, pois carece de independência. O Decreto-Lei de 2007 determinava
que o valor do equilíbrio econômico- inanceiro deveria ser determinado com
base em avaliações realizadas por duas instituições independentes, como o
Crédit Suisse e a Caixa Banco de Investimentos.226
A decisão favorável, no entanto, não avalia a conformidade da prorrogação com outras disposições da União Europeia, notadamente as regras
relativas à matéria de contratação pública e antitrust, baseadas nos arts. 106
e 102 do TFUE. Assim, ainda tramita investigação no âmbito da CE sobre possíveis danos anticoncorrenciais relacionados à prorrogação das concessões
hidrelétricas sem licitação prévia (Quadro 3).227

226

Em análise preliminar elaborada em 2014, a Comissão Europeia (EC, 2014) já ponderava a
necessidade de critério claro para determinar o equilíbrio econômico- inanceiro: “tendo em
conta a situação especíϔica do Estado enquanto concessor soberano de uma concessão para a
utilização do domínio público hídrico de Portugal, um método para a determinação do valor
de equilíbrio económico-ϔinanceiro de tal concessão que assente numa metodologia objetiva e
justiϔicável também pode permitir prevenir qualquer vantagem económica indevida para o beneϔiciário EDP. Com efeito, mesmo que se alegue que o Estado nem sempre precisa de maximizar
os proveitos da utilização de recursos públicos, não deixa de ser necessário que a utilização de
património ou de recursos com um valor económico que confere uma vantagem distinta a um
dado concorrente no mercado, como a EDP no caso jacente, seja concedida mediante o pagamento de uma compensação que seja coerente, justiϔicável e não arbitrária.”.

227

A Comissão Europeia (EC, 2014) observa que “a extensão das concessões para a produção
de energia hidroelétrica em bene ício exclusivo da EDP não foi decidida na sequência de um
concurso público no qual potenciais empresas interessadas na produção de energia hidroelétrica pudessem ter competido com o valor de 759 milhões de euros, o preço inalmente
pago pela EDP”.
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7.2 Experiências da América do Norte
7.2.1 Canadá
O governo do Canadá tem dedicado esforços para promover o desenvolvimento
de seus recursos naturais visando à transição para uma economia de baixo carbono, con iável e acessível. Nesse sentido, o país se bene icia de um território
com abundantes recursos para a geração de energia de baixo fator de emissão
de gases de efeito estufa (GEE). Notadamente, ao inal de 2017, a capacidade
instalada de geração elétrica no Canadá era de 145 GW e seu parque hidrelétrico representava, aproximadamente, 56% dos empreendimentos de geração.
Tabela 7.4 Capacidade e geração de eletricidade no Canadá em 2016
Capacidade

Geração

MW

%

GWh

%

Hidro

80.403,110

55%

383.392,434

58,8%

Eólica

11.902,400

8%

30.461,626

4,7%

Biomassa

2.702,290

2%

13.213,728

2,0%

Solar

2.309,538

2%

3.567,999

0,5%

Nuclear

14.273,000

10%

95.418,115

14,6%

Carvãol

9.661,440

7%

60.373,680

9,3%

Gás Natural

21.499,420

15%

62.511,813

9,6%

Petróleo e Diesel

3.836,755

3%

3.435,924

0,5%

146.587,953

100%

652.375,319

100,0%

Total

Fonte: FGV a partir de Statistics Canada

Apesar da expressiva participação de fontes renováveis na composição
total de sua matriz, há grande heterogeneidade entre as matrizes elétricas
das províncias e dos territórios canadenses. O Canadá é constituído por dez
províncias e três territórios governamentais. Províncias e territórios se diferenciam pelo grau de autonomia em relação ao governo federal. Em termos
de fonte de geração de energia elétrica, as províncias de Columbia Britânica,
Quebec, Manitoba, Newfoundland e Labrador, e Yukon dependem principalmente de recursos hídricos para atender à demanda interna de eletricidade.
Por sua vez, Nova Escócia, Alberta e Saskatchewan geram mais da metade de
sua eletricidade a partir do carvão, mas o gás natural ganhou um papel crescente nas duas últimas.
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Não existe estrutura institucional uni icada na tomada de decisão de
políticas energéticas: o planejamento e a gestão de energia ocorrem nos
níveis federal e provincial. A Constituição canadense prevê que a autoridade
legislativa, a qual tem in luência sobre o uso de recursos energéticos, é dividida entre esses dois níveis de governo, tanto funcional quanto geogra icamente. Não obstante, muitas questões energéticas são de responsabilidade
compartilhada, e o governo federal trabalha em estreita colaboração com as
províncias e os territórios para garantir ações coordenadas.
O Conselho Canadense de Ministros do Meio Ambiente (CCME) e a
Conferência de Ministros de Energia e Minas (EMMC) e seus grupos de trabalho são os principais fóruns onde os governos federal, provincial e territorial
do Canadá colaboram e alinham seus esforços nas prioridades climáticas e
energéticas, respectivamente. A Tabela 9 descreve a atribuição de competências na tomada de decisão de políticas energéticas canadenses de acordo com
o ente responsável.
A provisão de energia elétrica é quase exclusivamente regulada pelos
governos provinciais e territoriais, exceto as linhas de eletricidade internacionais que transportam energia entre o Canadá e os Estados Unidos, e as
linhas de energia interprovinciais designadas. Além disso, as províncias
geralmente detêm a propriedade e o controle sobre o desenvolvimento e uso
de seus recursos naturais e cobram royalties sobre sua extração como contrapartida, os quais são dedutíveis para ins de imposto de renda corporativo.
Tabela 7.5 Atribuição de competências na tomada de decisão de
políticas energéticas no Canadá
Responsabilidade federal

Responsabilidade
compartilhada

Responsabilidade provincial

Comércio de energia interprovincial e
internacional

Regulação ambiental de projetos de
energia

Propriedade e administração de recursos
energéticos

Infraestrutura energética interprovincial
e internacional

Comércio e investimento

Definição e arrecadação de royalties

Regulação de energia nuclear e urânio

Administração da segurança na
mineração de urânio

Mineração de urânio, produção de
eletricidade e regulação

Recursos energéticos em território
continental, costeiro e ao norte de 60°

Administração de recursos offshore
sob acordo

Planejamento e alocação para uso
da terra

Regulação e padronização relacionada
a eficiência energética

Eficiência energética e pesquisa de
ciência e desenvolvimento

Legislação e regulação da exploração,
desenvolvimento, conservação e uso
de energia

Fonte: FGV a partir de IEA (2015)

Experiências Internacionais

217

O regulador federal de energia e segurança do Canadá é o Conselho
Nacional de Energia (NEB), que regulamenta as exportações de eletricidade e
aprova a construção e operação de linhas de energia internacionais usadas para
importação e exportação de eletricidade operando a tensões de 100 quilovolts
(kV) ou mais. Em função das importações e exportações de energia, o sistema
canadense é altamente conectado com o sistema de energia elétrica dos EUA.
Quanto às agências reguladoras locais, governos e autoridades provinciais fornecem às concessionárias elétricas sob sua jurisdição diretrizes e
objetivos políticos para cumprir as responsabilidades federais e para de inir
a direção da política com respeito à estrutura do mercado de eletricidade,
preços e regulamentação de serviços públicos.
O setor de eletricidade do Canadá é caracterizado pela propriedade
pública; ou seja, provincial ou municipal, em sete das dez províncias e em
seus três territórios. Apenas três províncias (Alberta, Nova Escócia e Ilha do
Príncipe Eduardo) possuem propriedade privada de seu setor de serviços
públicos. Na Ilha do Príncipe Eduardo, há alguns atores do setor privado –
como a Nova Scotia Power, a Fortis BC, a Newfoundland Power e a Maritime
Electric. Além disso, um número crescente de produtores de energia independentes (renováveis) pode ser encontrado na Colúmbia Britânica, Nova
Escócia e Quebec. No segmento de distribuição, grandes cidades no Canadá
possuem concessionárias municipais, como Toronto Hydro, Hydro Ottawa e
Horizon Utilities em Ontario e EPCOR e ENMAX em Alberta, as quais são de
propriedade das cidades de Edmonton e de Calgary, respectivamente.
Em relação à organização do setor, oito das dez províncias mantêm uma
única empresa com estruturas verticalmente integradas. Alberta e Ontário
são as únicas províncias que optaram pela separação da geração e transmissão/distribuição desde a abertura do setor na década de 1990, incluindo a
criação de um mercado varejista competitivo para todos os consumidores
inais de eletricidade. Ontário manteve a propriedade pública nesses diferentes segmentos – geração, transmissão e distribuição. Ambas as províncias
caracterizaram a propriedade privada de revendedores competitivos de eletricidade para os consumidores inais.
Conforme apresentado, existem poucos casos de privatização no setor
elétrico canadense. Frente à ampla propriedade pública dos empreendimentos, a maioria das concessões são perpétuas (IPPs). Adicionalmente, veri icou-se que há modelos distintos para os geradores dentro de uma mesma
província, como é o caso de British Columbia. De modo geral, nos casos em
que não vige a perpetuidade, a renovação com o concessionário é determi-
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nada por meio de regras discricionárias estabelecidas pela agência reguladora provincial. Nessas situações, a proposta pela reversão de ativos também
é feita pelo investidor e o valor de reversão pode ser acordado desde antes da
construção das usinas. Por outro lado, mais comumente, não há metodologia
de avaliação de uma indenização ao concessionário quando da reversibilidade do ativo, já que as concessões são perpétuas.
Em função da organização provincial do Canadá e do setor de energia
elétrica, foi selecionada uma amostra de quatro províncias canadenses para
análise pormenorizada. Inicialmente, foram escolhidas as duas províncias
que realizaram a desverticalização entre os segmentos de geração, transmissão e distribuição de eletricidade na década de 1990 – Alberta e Ontário.
Juntamente à província de Alberta, Nova Escócia foi selecionada por possuir
prestadores de serviço público de propriedade privada. Por im, Quebec foi
designada pela predominância da fonte hídrica em sua matriz elétrica (96%).
Em 2017, a província de Alberta gerou 82,4 TWh de eletricidade e detinha
capacidade instalada de geração de 16 458 MW. Cerca de 89% da eletricidade
em Alberta é produzida a partir de combustíveis fósseis – aproximadamente
50% do carvão e 39% do gás natural. O restante é produzido a partir de fontes
renováveis, como eólica, hídrica e biomassa (NEB, 2019). Alberta não dispõe
de uma estrutura verticalizada no mercado de eletricidade, o qual foi reestruturado na década de 1990. Houve a criação de um mercado varejista competitivo para todos os consumidores inais de eletricidade, enquanto as funções de
transmissão e distribuição se mantiveram reguladas (BROWN e OLMSTEAD,
2015). Como parte da reformulação do setor elétrico de Alberta, a empresa
ENMAX começou a operar em 1998 como uma subsidiária integral independente da cidade de Calgary, enquanto a Fortis Alberta opera apenas com distribuição, predominantemente em áreas rurais e suburbanas (ENMAX, 2019).
A City Council de Alberta e a AUC são responsáveis por aprovarem o
termo proposto de contrato com uma determinada empresa. Como exemplo,
tem-se o acordo da ATCO Electric de 2018, em que foi proposto um prazo de
contrato mínimo de 10 anos e um máximo de 20 anos, com possibilidade de
renovação a cada cinco anos (My Lloyd Minster Now, 2018). No entanto, não
há referência sobre possibilidade de reversão do ativo ao inal do contrato, e
nem sobre uma metodologia de avaliação de uma indenização ao concessionário quando da reversibilidade do ativo.
Já Ontário conta com uma capacidade instalada de geração de 40.123
MW. Em 2017, Ontário gerou 152,0 TWh de eletricidade, o que representa
aproximadamente 24% da geração total de energia elétrica do Canadá. Assim
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como Alberta, Ontário não possui uma estrutura verticalizada no setor de
eletricidade. O mercado de eletricidade de Ontário foi reformulado em 2002,
mas um forte salto no preço da eletricidade interrompeu o processo até 2005.
Quando foi retomado o processo, Ontário introduziu um Plano de Preços
Regulados (RPP) para clientes residenciais e para pequenas empresas. Os
consumidores residenciais poderiam optar entre comprar energia de varejistas competitivos ou pagar um preço padrão passado por sua empresa de
distribuição local, o qual é periodicamente ajustado - “suavizado” - pelo regulador de eletricidade de Ontário para reduzir a volatilidade. Esses preços suavizados são referidos como o RPP. Assim, a Ontario Energy Board (OEB) estabelece períodos de preços de 12 meses para este plano com base nos padrões
de consumo e no preço de mercado horário da eletricidade. Nesse sentido,
Ontário é considerado parcialmente desregulado: possui um modelo híbrido
de regulação e concorrência (MARS, 2018).
O sistema de transmissão de Ontário é predominantemente administrado pela Hydro One, uma concessionária de transmissão e distribuição,
e operado pelo Operador do Sistema Independente de Eletricidade (IESO –
Independent Electricity System Operator). O IESO opera o mercado de eletricidade em Ontário, semelhante à AESO em Alberta, e é uma empresa estatal
canadense (Crown Corporation) (ENERGY RATES, 2019). Ontário compreende uma das maiores redes de transmissão do Canadá, com 30.000km de
extensão (≥115kV) (MARS, 2018).
Embora a Hydro One fosse de propriedade integral da Província, em
2015, o governo de Ontário começou a vender uma parte signi icativa de
suas participações na empresa. Com a conclusão das ofertas públicas até o
momento, o Ontário detém 49,9% das ações ordinárias da Hydro One. Já a
Ontário Power Generation (OPG) é uma Crown Corporation proprietária de
aproximadamente 50% da capacidade de geração em Ontário (incluindo instalações hidroelétricas, eólicas, gás e biomassa).
Quanto à regulação, a OEB é quem regula todos os participantes do mercado de eletricidade, incluindo a Hydro One, OPG e o IESO. A OEB também
monitora mercados no setor elétrico e reporta ao Ministro de Energia sobre a
e iciência, justiça, transparência e competitividade dos mercados e qualquer
potencial abuso de poder de mercado. O regulador também pode ser solicitado a revisar as regras do mercado da IESO e considerar recursos de pedidos
da IESO (OEB, 2019).
Nessa perspectiva, a OEB é quem deve licenciar distribuidores, transmissores, geradores, entre outros. Em sua maioria, as licenças têm duração de 20
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anos no segmento de geração. Na área de transmissão, o prazo pode variar,
mas observa-se a duração média das licenças entre 20 e 22 anos. Já na distribuição, veri icam-se prazos diferentes de duração das licenças (2, 16, 19 e 20
anos), sendo a maior parte de 20 anos de duração (OEB, 2019).
Passando a análise para províncias com estrutura verticalizada, a Nova
Escócia tem uma capacidade instalada para geração de energia elétrica de
2.973 MW. Em 2017, a Nova Escócia gerou 10,1 TWh de eletricidade. Na
província, tem-se a Nova Scotia Power como o maior prestador de serviço,
sendo ela uma grande empresa privada, verticalmente integrada, que atua na
geração, transmissão e distribuição de eletricidade. O braço responsável pela
transmissão e distribuição da Nova Scotia Power opera de maneira independente das outras partes da empresa. A empresa é responsável pela produção
e distribuição de cerca de 95% da energia elétrica da província e é monopolista no setor de transmissão. Alguns pequenos monopólios municipais,
mais precisamente seis empresas, são responsáveis pela distribuição em suas
respectivas áreas de atuação, e juntas correspondem a 2% do abastecimento
em Nova Scotia. Os 3% restantes são de produtores independentes (IPPs –
Independent power producers), que utilizam, sobretudo, fontes alternativas de
energia, como a fonte eólica.
A Nova Scotia Utility Review Board é um órgão do governo, mas opera
independentemente e sob as normas do Public Utilities Act (Lei de Serviços
Públicos). As concessionárias de eletricidade da Nova Escócia, as tarifas da
Nova Scotia Power e das demais prestadoras de serviço público municipais
são reguladas pelo Utility Review Board (UARB), que também é responsável
pela supervisão geral do setor elétrico como um todo (Nova Scotia, 2019).
Por sua vez, Quebec é o maior produtor de eletricidade no Canadá e possui uma capacidade instalada de geração de 45.402 MW. Em 2017, Quebec gerou
212,2 TWh de eletricidade, o que representa aproximadamente um terço da
geração total canadense (NEB, 2019). A província conta com uma única empresa
com estrutura verticalmente integradas, a Hydro-Québec, cujo objetivo é aproveitar a dotação de recursos hidráulicos do Quebec para o bene ício dos moradores
e garantir que toda a província tenha acesso à eletricidade a taxas uniformes. As
tarifas devem ser de inidas para cobrir apenas os custos de investimentos e operacionais (CONSELHO NACIONAL DE ENERGIA, 2001; CIRANO, 2005).
Em 2001, a maior parte da capacidade de 40.500 MW disponível em Quebec
era de propriedade da Hydro-Québec (77%), corporação provincial da coroa.
Os serviços de transmissão são realizados pela TransEnergy, uma subsidiária
da HydroQuébec. Parte dessa rede de linhas de transmissão permite à Hydro
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Québec exportar energia para outras jurisdições no leste da América do Norte.
Com apenas algumas exceções, o território habitado de Québec é atendido pela
rede de distribuição da Hydro-Québec. Menos de 4% da população total da província é atendida por redes municipais independentes (CIRANO, 2005).
O Ministério de l’Énergie et des Ressources Naturelles (MERN) é responsável, entre outras coisas, pela de inição da política e do quadro legislativo
para o sistema de eletricidade de Quebec. O Ministério desenvolve soluções
e aconselha sobre todos os aspectos da política energética para a província,
incluindo eletricidade, gás natural e petróleo (NRCAN, 2019). A Régie de
l’energie é uma agência independente de regulação econômica que regula os
setores de eletricidade e gás natural da província no interesse público (REGIE
DE L’ENERGIE, 2019).

7.2.2 Estados Unidos
Nos Estados Unidos, o setor elétrico está sujeito a um complexo conjunto de
regimes regulatórios nos níveis municipal, estadual e federal, com algumas
exceções. A Constituição permite a regulação federal das concessionárias
somente quando envolve a comercialização entre estados. Consequentemente,
as atividades dentro de cada estado estão sujeitas à regulamentação das comissões reguladoras estaduais, que aprovam a construção de usinas geradoras e
linhas de transmissão que não cruzam fronteira dos estados, enquanto todos
os estados aprovam preços de varejo para as concessionárias em sua jurisdição.
A FERC é uma agência federal independente com competência para regular e supervisionar as indústrias de energia no âmbito dos interesses econômicos, ambientais e de segurança do público americano. A FERC tem jurisdição exclusiva sobre a transmissão de eletricidade no comércio interestadual,
sobre a venda de energia elétrica no atacado no comércio interestadual e
sobre todas as instalações para transmissão ou comercialização de energia
elétrica. A agência federal também tem jurisdição sobre transações de atacado onde não há cruzamento de fronteiras do estado. Parte de seu objetivo
envolve a promoção do desenvolvimento da infraestrutura nacional de energia – incluindo a energia hidrelétrica, atualmente a principal fonte de energia
renovável nos Estados Unidos.
De modo geral, os estados norte-americanos normalmente regulam
a venda de eletricidade no varejo, enquanto a lei federal autoriza a FERC a
regulamentar os mercados atacadistas que envolvem comércio interestadual
e transmissão interestadual de eletricidade.
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No modelo norte-americano, a exploração das usinas hidrelétricas é feita
mediante licença, diferentemente do Brasil, que adota contratos de concessão de prestação de serviço ou de exploração de bem público. Quase todas as
novas instalações de energia hidrelétrica nos Estados Unidos exigem autorização da FERC ou do US Bureau of Reclamation.
A FERC tem competência exclusiva para regular e autorizar projetos
hidrelétricos não federais que (i) estão implantados em águas navegáveis
nos Estados Unidos; (ii) estão em águas não navegáveis sobre as quais o
Congresso tem jurisdição sob a Cláusula de Comércio, ou foram construídas
depois de 1935 e afetam o comércio interestadual/estrangeiro; (iii) estão em
terras ou reservas públicas dos Estados Unidos, e (iv) que utilizam água excedente ou energia de água de qualquer represa federal.
A FERC emite três tipos de autorizações para projetos hidrelétricos
não federais nos Estados Unidos, nos termos do FPA: permissões preliminares, licenças e isenções. A determinação de requerimento de licenciamento de um projeto hidroelétrico também é de responsabilidade desta
agência federal.
A permissão preliminar concede prioridade a um permissionário em
relação a outros candidatos potenciais relacionados ao projeto hidrelétrico,
autorizando-o a estudar o local do projeto por três anos. Durante esse período, o permissionário normalmente realiza estudos ambientais e de viabilidade, com consultas prévias a outras partes interessadas. As permissões não
autorizam a construção ou operação de um projeto. Há a opção de prorrogação da permissão por mais dois anos – mediante solicitação do permissionário. Durante ou ao inal do período de permissão, é possível apresentar o
pedido de licença, a depender dos resultados dos estudos realizados. A permissão, no entanto, não é pré-requisito para a apresentação do pedido de
licença (FERC, 2017).
A licença autoriza um licenciado a construir e operar um projeto hidrelétrico (referido como licença original) por 30 a 50 anos, ou a continuar a operar um projeto existente por até 50 anos (relicenciamento). Ao im do período, um licenciado pode solicitar uma nova licença ou devolvê-la. As licenças
contêm termos e condições que exigem i) medidas ambientais para proteger,
mitigar os efeitos ou aprimorar recursos ambientais; ii) medidas de engenharia para garantir a construção e operação seguras do projeto, e iii) certos
requisitos administrativos (FERC, 2017).
Observa-se, portanto, que as licenças nos EUA – equivalentes às concessões brasileiras – são de no mínimo 30 e no máximo 50 anos. Nesse período,
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todo o investimento deve ser amortizado.228 Uma vez terminada sua vigência,
o ativo pode ser revertido ao Governo Federal, relicitado de forma competitiva ou permanecer sob a administração dos proprietários antigos. Pedidos
de relicenciamento devem ser apresentados à FERC pelo menos 24 meses
antes do término do prazo da licença existente. Em geral, ao inal do prazo
das licenças, elas são renovadas aos licenciados antigos. Porém, exigem-se
diferentes melhorias e investimentos não só na hidrelétrica em si, como também em reparos ao meio-ambiente, por exemplo.
Uma licença pode ser devolvida por várias razões, tais como não economicidade do projeto e catástrofes naturais. A licença só pode ser entregue
mediante acordo entre o licenciado e a FERC. O processo de entrega pode
ser complexo, pois há inúmeras implicações ambientais associadas à supressão da jurisdição da FERC sobre um projeto. O processo envolve a análise do
pedido de renúncia, preparação de avaliações ou análises de impacto ambiental (particularmente se a entrega implicar na remoção das instalações do projeto), e, em seguida, após revisão do registo, a FERC aprova ou nega a renúncia
(FERC, 2017).
As licenças também podem ser transferidas para outras entidades, desde
que haja aprovação pela FERC. A agência federal também pode encerrar uma
licença por duas razões: (i) o licenciado não iniciou a construção do projeto
dentro do prazo prescrito, ou (ii) o licenciado não realizou esforços para
manutenção e operação do projeto. Em ambos os casos, a FERC fornece aviso
prévio antes do encerramento.
Pequenos projetos hidroelétricos com impactos ambientais limitados
e que cumpram determinados critérios podem ser isentos dos requisitos de
licenciamento propostos no FPA. Tal como uma licença, a isenção de licença
autoriza um licenciado a construir e operar um projeto, com a diferença de que
as isenções têm duração perpétua. O projeto isento de licença está sujeito a termos e condições obrigatórios estabelecidos por agências federais e estaduais
americanas e pela própria FERC. A obtenção de uma isenção costuma ser um
processo mais simpli icado do que a candidatura a uma licença (FERC, 2017).
Ainda, inúmeras licenças de PSH norte-americanas venceram recentemente ou estão próximas ao vencimento. Quase dois terços da capacidade
instalada de PSH nos EUA foi construída entre as décadas de 1960 e 1970.
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Apesar de prever que o investimento inicial deva ser amortizado durante o período de licença,
novos investimentos são permitidos após a emissão da licença, porém ex-ante (sendo aprovados nas revisões tarifárias decenais), de forma a não haver saldo a pagar ao inal.
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Um dos principais impulsionadores para essa onda de construção de PSH foi
a necessidade de atender picos de demanda de energia para complementar
o conjunto de usinas termelétricas de carvão ou usinas nucleares também
sendo desenvolvidas na época.
As usinas de tecnologia PSH construídas durante esse período estão se
aproximando do prazo de 50 anos em suas licenças originais, o que motiva
pleitos de aditamento junto à FERC. Desde abril de 2016, os proprietários da
North ield Mountain PSH (Massachusetts), da Ludington PSH (Michigan) e da
Blenheim-Gilboa PSH (Nova York) apresentaram pedidos de relicenciamento
dessas instalações. De acordo com seus documentos de solicitação de relicenciamento, não há planos para mudanças signi icativas no modo de operação
dessas instalações daqui para frente. Todos os três fornecem potência de pico
durante o dia e bombeiam a água de seus reservatórios inferiores para superiores durante as noites e ins de semana. Eles também fornecem serviços
auxiliares para os mercados regionais nos quais participam (RTOs). A continuidade do modo de operação proposto por essas instalações sugere que os
níveis de penetração de fontes renováveis variáveis nesses estados ainda não
são altos o su iciente para resultar em sinais de mercado que incentivariam
uma mudança no per il operacional – sendo 5% em Michigan e Nova York, e
4% em Massachusetts no inal de 2016.
As atividades regulatórias que estão fora da responsabilidade jurisdicional da FERC são tratadas pelas Comissões de Utilidade Pública do Estado PUC, na sigla em inglês, que designa as entidades reguladoras estaduais. São
de competência das PUCs as seguintes atividades: (i) regulamentação das
vendas de eletricidade no varejo para consumidores; (ii) aprovação para a
construção de instalações de geração de eletricidade; (iii) regulação das atividades dos sistemas de energia municipais, agências federais de comercialização de energia, como a Tennessee Valley Authority, e a maioria das cooperativas elétricas rurais, e (iv) problemas de con iabilidade relacionados a falhas
de instalações de distribuição locais.

7.3 Experiências da América do Sul
7.3.1 Argentina
A cobertura elétrica total argentina evoluiu signi icativamente nos últimos 40
anos. Segundo a OLADE, esse número era de 62,91% em 1970, elevou-se para
95,38% em 2000, e, desde 2010, atingiu seu patamar atual de 98,79% de cober-
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tura. Recentemente, a Argentina experimentou um apagão energético por uma
falha nas linhas de transmissão em seu litoral, gerando efeitos em cadeia em toda
a malha de transmissão do país (RIVAS-MOLINA, 2019). Apesar desse evento
pouco comum, o setor elétrico argentino está organizado por meio do Sistema
Argentino de Interconexión (SADI), que é gerido pela Compañia Administradora
del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA). O apagão,
por sua extensão, atingiu o fornecimento de energia também no Uruguai. Vale
notar que a Argentina tem interconexões externas com o seu sistema elétrico
que envolvem o Uruguai, o Brasil e o Paraguai. No caso brasileiro, a conexão
se dá através conversora da Garabi. Já as conexões com o Uruguai e Paraguai
se dão através, respectivamente, da Binacional de Salto Grande e da Entidad
Binacional Yacyretá. Importante ressaltar que as regiões da Terra do Fogo e da
Patagônia não estão interconectadas diretamente ao resto do sistema, razão
pela qual essas regiões não foram atingidas pelo apagão.
Essa subseção está organizada pelos temas: matriz e consumo energético; geração; transmissão e distribuição de energia elétrica, com especial
ênfase no mercado elétrico alimentado por fontes hídricas, i.e. hidrelétricas e
pequenas centrais hidrelétricas.
Há duas leis gerais sobre o setor de energia elétrica: a Lei nº 15.336/1960,
que estabelece o regime jurídico da energia elétrica, e a Lei nº 24.065/1991,
que regula a geração, transporte e distribuição de eletricidade. Os contratos
de concessão devem seguir a normativa geral estabelecida por essas leis. Em
linhas gerais, os contratos são de concessão pública de 30 a 95 anos, com
renovação prevista em lei de, no máximo, 10 anos. Contudo, a cada 15 anos de
contrato, há avaliação para veri icar se há condições de manter a concessão
ou se há necessidade de revogá-la e selecionar um novo concessionário.
Os contratos de concessão estabelecem um período de 30 anos de vigência a partir do momento que se toma posse do complexo hidrelétrico para
exercer sua atividade de geração de energia. As eventuais melhorias realizadas no complexo hidrelétrico não serão ressarcidas e serão entendidas como
em bene ício do Poder Concedente, a exemplo do Contrato de Concessão de
Hidroelétrica El Chocon S.A. que prevê “19.3. En todos los casos, las mejoras
que se realicen quedarán para beneϔicio del CONCEDENTE, sin derecho de la
CONCESIONARIA a retribución o compensación alguna”.
A concessão poderá caducar em 31 hipóteses diferentes, sendo algumas
delas: ceder parte da atividade a terceiro, práticas desleais, praticar atos que
dependam de autorização governamental sem a obter, atrasar as obras ou
reformas que sejam indicados pela autoridade reguladora, dentre outros.
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O modelo de reversão de ativos é feito por meio de venda de ações. Isto
quer dizer que o concessionário, ao assinar o contrato, comporá uma sociedade anônima, na qual será majoritário e, ao caducar sua concessão, receberá
o valor obtido pela venda dessas ações ao novo concessionário, por meio de
licitação pública internacional. Do valor obtido, o Poder Concedente descontará aquilo que for entendido como prejuízo causado pelo concessionário
anterior e o resultado será o efetivo valor a ser indenizado.
Nos contratos de geração, não há renovação prevista. O inal do prazo já
desencadeia o processo de transferência de bens e de transição de ativos. Nesse
caso, há também um período de transição, no qual o concessionário deve continuar com suas atividades por até 12 meses após o término da concessão.
Há grandes diferenças em relação aos contratos de geração nessa modalidade de contrato de concessão. As concessões de Edenor e Edesur229 estabelecem um prazo de 95 anos contados da entrada em vigor do contrato e
garantem exclusividade de atuação na região descrita no contrato (regiões
da área metropolitana de Buenos Aires), em regime de monopólio natural. Os
contratos também estabelecem um prazo de renovação máximo de 10 anos,
ao inal do período inicial de concessão.
Assim como nos contratos de geração, há o período de gestíon, que será
de 15 anos, após a entrada em vigor do contrato e, os subsequentes de 10
anos. Esses períodos também servem para revisão do regime tarifário a ser
aplicado pelo concessionário. Ao concessionário cabe demonstrar o preço
que deveria ser aceito pelo governo, por meio de estudo técnico.
No período de reavaliação, o contrato de concessão menciona a abertura
de um Concurso Público (licitação) para con irmar o concessionário por mais
10 anos naquela área ou para atribuir a concorrente que forneça condições
melhores de administração, exercício e preço, sendo a preferência do atual concessionário para o caso de propostas equivalentes de eventual concorrente.
Em matéria de reversão de bens e de ativos, para o caso de revogação da
concessão ou de sua não renovação, os contratos estabelecem que serão indenizados por um procedimento licitatório, i.e., será oferecida a concessão a um
novo concessionário do valor pago por este novo concessionário pelos bens e
ativos afetados direta ou indiretamente pela prestação do serviço, representados pelas ações do Paquete Mayoritário. Assim estabelece a Cláusula 12 do
Contrato de Concessão da Edenor:
229

Os contratos de concessão de Trasener S.A.; TRANSBA S.A.; TRANSPA S.A.; TRANSCO S.A.;
TRANSEA S.A.; TRANSNOA S.A.; e DISTROCUYO S.A., todos sob a tutela do ENRE, estabelecem
regras similares desde a aprovação da Lei nº 24.065/1991.
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ARTICULO 12.- Al vencimiento del plazo estipulado en el Artículo 3º de este
acto o a la ϔinalización del CONTRATO por cualquier causa, todos los bienes de propiedad de LA DISTRIBUIDORA que estuvieran afectados de modo
directo o indirecto a la prestación del SERVICIO PUBLICO serán pagados a
ésta según el procedimiento que se establece a continuación:
LA CONCEDENTE llamará a Concurso Público para otorgar la nueva concesión del SERVICIO PUBLICO, mediante la venta del total de las acciones
de una nueva sociedad, titular de la referida concesión y a la que le serán
transferidos los bienes afectados de modo directo o indirecto a la prestación del SERVICIO PUBLICO.
LA DISTRIBUIDORA recibirá, a cambio de dichos bienes, el importe que se
obtenga por la venta de las acciones de la nueva sociedad concesionaria
del SERVICIO PUBLICO, una vez deducidos los créditos que por cualquier
concepto tenga LA CONCEDENTE contra LA DISTRIBUIDORA.
Dicho importe será abonado por LA CONCEDENTE a LA DISTRIBUIDORA
dentro del plazo de TREINTA (30) DÍAS contados desde que LA
CONCEDENTE perciba los importes correspondientes.
LA DISTRIBUIDORA se obliga a suscribir toda la documentación y a
realizar todos los actos necesarios para implementar la referida cesión.
Si no cumpliere con lo anterior, LA CONCEDENTE suscribirá la documentación y/o realizará todos los actos necesarios en nombre de LA
DISTRIBUIDORA, constituyendo el presente Contrato, mandato irrevocable a tal ϔin. (grifos nossos)

Dessa maneira, constitui-se uma sociedade para transporte de energia,
na qual o concessionário é majoritário. A sua reversão de ativos decorre do
valor pago pelas ações que detém desse pacote majoritário, como se estivesse
a se dissociar de uma empresa para a entrada do novo concessionário.
O regime tarifário decorre de resolução do ENRE e compõe o contrato
de concessão como anexo. No caso da Edenor, vige a Resolução ENRE nº
524/2017, cuja validade é de cinco anos, muito embora a primeira Resolução
aplicável ao contrato em questão seja a de Resolução SEE nº 170/1992.

7.3.2 Chile
Em geral, o Chile depende de importações de recursos naturais, especialmente
combustíveis fósseis, para compor a sua matriz energética. Contudo, o país tem
buscado fomentar o desenvolvimento de energias renováveis ditas não convencionais, ou seja, para além de matrizes hídricas. A organização do setor elétrico
se bene icia de um dispositivo legal que determina ao Ministério de Energia do
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Chile elaborar o plano quinquenal de Planejamento Energético (Plani icación
Energética). Esse documento deve prever os diversos cenários para expansão
da geração e do consumo de eletricidade num período de pelo menos 30 anos.
Nesse sentido, o Chile estabeleceu não apenas novas regras para o seu sistema
elétrico, como adotou o planejamento estratégico para fortalecer o seu sistema.
O Planejamento Energético deve projetar e atualizar anualmente os índices da
oferta e da demanda, identi icadas por região e polos de geração, de distribuição, de interconexões internacionais e políticas ambientais que afetem esse
setor. A elaboração desse documento envolve a participação social, nos termos
estabelecidos pelo Ministério de Energia. Além disso, o Ministério de Energia
deve elaborar o Planejamento de Transmissão todos os anos, considerando-se
um planejamento de 20 anos, que envolve obras de expansão de todos os sistemas de transmissão e de distribuição para usuários regulados. O sistema é
baseado na redução de riscos de abastecimento, na criação de condições para
aumentar a oferta e promover a concorrência no setor, em instalações economicamente e icientes com pouco desperdício, e eventuais modi icações nas instalações atuais por outras mais e icientes.
Até 2017, o setor de energia chileno era estruturado por quatro sistemas
diferentes não interconectados: o Sistema Interconectado do Norte Grande
(SING), o Sistema Aysén, o Sistema Magallanes e o Sistema Interconectado
Central (SIC), que inclui a capital Santiago. Contudo, foi concluído o processo
de interconexão entre os sistemas SING e SIC, os dois mais relevantes do país,
em dezembro do mesmo ano.
A Superintendência de Eletricidade e Combustíveis (SEC) é a responsável
por aplicar a Lei Geral de Serviços Elétricos, em Matéria de Energia Elétrica.
A Comissão Nacional de Energia e o Ministério de Energia também atuam na
regulação do setor e na realização de alguns tipos de concessões.
O investimento no setor de geração é todo privado. Os geradores podem
irmar contratos bilaterais de longo prazo com distribuidoras e com grandes
consumidores. O setor de varejo é regulado e o preço cobrado era calculado
com base no valor esperado do custo marginal de longo prazo calculado por
modelos SDDP (como os usados no Brasil pelo ONS). Entretanto, a partir
de 2006,230 o preço cobrado passou a ser resultado de leilões centralizados,
assim como no Brasil, Colômbia e Peru.
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Em 2004, uma redução na oferta de gás natural da Argentina levou a um aumento nos custos
marginais de longo prazo, o que contribuiu em grande parte para motivar a mudança.
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A capacidade instalada nos últimos 10 anos quase dobrou, com crescimento notável em carvão, solar, eólica, biomassa e redução da participação de
usinas hidrelétricas com reservatórios. O país registra baixos preços alcançados nos leilões pela energia solar. Apesar do Chile ter adotado um Renewable
Portfolio Standard (Ley nº 20.698) para incentivar o aumento da participação
de renováveis na sua matriz energética, esta restrição não tem sido ativa. O
mandato atual determinou um mínimo de 9% da energia proveniente de fontes não convencionais até 2017 com crescimento anual na meta para chegar
em 2025 com 20%. No entanto, a geração proveniente de fontes não convencionais tem excedido esse mandato.
Assim como no Brasil, a operação do Sistema se dá por meio de despacho
centralizado com base nos custos auditados com uso de modelos estocásticos
dinâmicos, muito em consequência presença de hidrelétricas. O operador do
sistema chileno (CDEC) também utiliza um modelo SDDP (stochastic dynamic
dual program), que otimiza o uso dos recursos presentes e das águas (reserva
do Lago Laja) para minimizar o custo presente e futuro, determinando, assim,
o despacho por ordem de mérito. Já o preço do spot market, também calculado
pelo modelo, é horário e é calculado pelo valor mínimo entre o custo variável da
unidade mais cara despachada e o preço teto de inido pela agência reguladora,
a Comision Nacional de Energia (CNE). Este preço é usado para liquidação de
diferenças, assim como o PLD no Brasil. O Chile também possui um mecanismo
de capacidade com preço determinado pelo custo de térmica a diesel.
Concessões de Eletricidade no Chile
A exploração dos serviços de geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica ocorre por meio de concessões231 – de initivas ou provisórias –, que são outorgadas por decreto pelo Ministério de Energia, a partir de
ordem proferida pela Presidência da República do Chile. No caso das concessões provisórias, estas serão outorgadas por resolução exarada pela SEC.
Considera-se um serviço público o transporte de eletricidade por sistemas de transmissão nacional ou regional, além de polos de desenvolvimento
de geração de energia elétrica. As empresas operadoras ou proprietárias de
sistemas de transmissão devem ser constituídas, necessariamente, na forma
de sociedades anônimas abertas ou fechadas, em função da obrigação legal
destes tipos societários terem transparência e publicidade de suas atividades. Além disso, a participação individual de empresas, incluindo iliais e
231

Ver art. 11 da Lei Geral de Serviços Elétricos, em Matéria de Energia Elétrica.
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coligadas, operando qualquer outro segmento do sistema elétrico não pode
ser superior a 8% do valor dos investimentos total realizados no sistema de
transmissão nacional. Trata-se de uma determinação legal com o objetivo de
evitar concentração de mercado no segmento de transmissão.
O serviço de distribuição, por sua vez, é o fornecimento de energia elétrica
a usuários inais localizados nas respectivas zonas de concessão. Por lei, as concessionárias que têm concessão na modalidade de serviço público poderão destinar suas instalações de distribuição apenas em consonância com a prestação
de serviço público e de iluminação pública. As concessões de distribuição, em
regra, são de serviços públicos, comportadas quatro exceções: (i) fornecimento
a usuários não regulados; (ii) fornecimento realizado sem o uso de bens nacionais de uso público; (iii) fornecimento realizados com uso de bens nacionais de
uso público desde que outorgados na época da concessão, e (iv) fornecimento
mediante contrato direto entre as partes, incluídos os concessionários.
Para a concessão de centrais hidrelétricas com o im de geração de energia elétrica, de linhas de transmissão e de linhas de distribuição, segue-se o
mesmo marco regulatório previsto no Capítulo II da Lei Geral de Serviços
Elétricos. A concessão provisória será solicitada junto à SEC, que fará a análise do pedido, nos termos dos arts. 19 e 20 da supramencionada lei. O art. 21
da mesma lei estabelece que o ato administrativo que faça a concessão provisória (resolução da SEC) deve conter seu prazo, com o limite de dois anos e
com prorrogação por apenas mais um período de dois anos. O ato administrativo também deve conter a descrição dos trabalhos para análise e estudos da
central, da linha de transmissão ou da linha de distribuição que se pretende
obter concessão para exploração.
É importante ressaltar que as concessões provisórias não são exclusivas,
e têm por objetivo a realização de medições e estudos necessários para a elaboração de projeto de initivo de obras – um regime que guarda semelhanças
com a regulação do Peru. Por outro lado, as concessões de initivas são submetidas à SEC e ao Ministério de Energia do Chile, ainda que as competências
técnicas e regulatórias estejam sob o comando da primeira. Não há necessidade de obter concessão provisória para então poder requerer concessão
de initiva. Um procedimento licitatório apenas ocorrerá se houver pedido de
dois ou mais concorrentes para solicitar concessão de initiva sobre a mesma
área e serviço. Neste caso, o procedimento é realizado pelo Ministério de
Energia, o que justi ica a submissão dos pedidos também para ele.
Este tipo de concessão é por tempo inde inido. A lei também obriga aos
concessionários a aceitar emendas, nos termos estabelecidos pelo Ministério
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de Energia (art. 33, da Lei Geral). Da mesma forma, em concessões posteriores em que seja necessário executar obras complementares à primeira concessão, passarão a fazer parte desta. A caducidade da concessão de initiva
poderá ocorrer antes do início de sua exploração, nas seguintes hipóteses:
(i) se o concessionário não providenciar escritura pública com o conteúdo do
decreto de concessão no prazo legal; (ii) se as obras não tiverem início nos
prazos avençados, sem que tenha justi icativa passível de excluir a responsabilidade do concessionário (força maior, caso fortuito ou outra causa grave
avaliada pela SEC); e (iii) se pelo menos dois terços das obras não tiverem
sido concluídas nos prazos estabelecidos sem que tenha justi icativa passível
de excludente de responsabilidade do concessionário. Compete à Presidência
da República, por meio de decreto supremo, declarar a caducidade da concessão devidamente motivada. Em caso de ser o entendimento de não declarar a
caducidade da concessão, cumprirá ao Ministério de Energia expedir decreto
supremo com tal decisão.
As regras de caducidade para os serviços de distribuição são especí icas
e incluem duas hipóteses: (i) no caso de a qualidade do serviço não ser correspondente com as exigências legais ou nos decretos de concessão, a menos
que o concessionário corrija a situação nos prazos exigidos pela SEC; e ii)
por descumprimento de obrigações do art. 47, da Lei Geral, que estabelece
regras para transferência de concessões de serviço público de distribuição
ou de parte deles.232 Caso uma concessão de serviço público de distribuição
for considerada caduca, a Presidência da República convocará licitação para
os bens afetados a ela. Nesta nova licitação, serão estabelecidas as obras de
reparação e melhoramento das instalações, os prazos para essas obras serem
realizadas, e o depósito de garantia de no mínimo 10% do valor de todos os
bens e direitos afetados da concessão.
Em relação à estrutura das centrais hídricas, a lei chilena estabelece o
regime de servidão administrativa das hidrelétricas, conferindo-lhe o direito de
ocupar os terrenos para a realização de obras previstas no decreto de concessão, incluindo terrenos contíguos para construção de moradia às pessoas responsáveis pela vigilância e conservação de obras, e para guardar os materiais.

232

É necessária a autorização do Ministério de Energia para essa operação.
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7.3.3 Colômbia
Durante a década de 1990, a Colômbia implementou mudanças que transformaram o setor elétrico na direção de um modelo de livre concorrência e com
participação maior do setor privado, restando ao Estado o papel de regulador
e iscalizador. Assim como outros países latino-americanos, a Colômbia é afetada pelo fenômeno do El Niño, que modi ica o regime de chuvas na região,
alterando a capacidade de geração de energia elétrica por fontes hídricas.
Diante disso, o sistema elétrico colombiano precisa considerar esses fatores
ao estabelecer suas regras básicas, com o objetivo de evitar racionamentos de
energia decorrentes desse fenômeno.
A cobertura elétrica total colombiana evoluiu signi icativamente nos últimos 40 anos. Segundo a Organização Latino-Americana de Energia (“OLADE”),
esse número era de 51,08% em 1970, chegando a 87,38% em 2000, e em
2017 atingindo seu patamar atual de 97,02% de cobertura.
No que se refere à sua estrutura regulatória, as mudanças no setor elétrico
têm início na década de 1990 e, por meio da Lei nº 143/1994 (Lei de Energia
Elétrica) e da Lei nº 142/1994 (Lei de Serviços Públicos), criou-se a Comisión
de Regulación de Energía y Gas (CREG), responsável por tratar de assuntos relativos à concorrência e supervisão de empresas de serviços públicos. Com isso,
expandiu-se o sistema de transmissão e, na mesma época, promoveu-se a privatização da maior parte dos parques geradores de energia elétrica.
Iniciada em 1994, a reestruturação no setor elétrico foi motivada por
um período de seca e baixas a luências em consequência do El Niño.233 Isso
contribuiu com um período de aumento de blackouts e racionamentos que
culminou nas reformas da década de 90 para atrair investimento privado em
capacidade térmica.
O desenho de mercado da Colômbia era o único234 na América Latina com
uma estrutura de despacho centralizado por oferta de preços no mercado
day-ahead. Os geradores podem ofertar um único preço para o dia seguinte
com quantidades horárias. Este mercado é operado pela XM, empresa jurídica
de direito privado, que opera também o sistema elétrico – assim como o ONS
no Brasil.
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O El Niño se caracteriza por uma redução na temperatura das águas do Pací ico e levam a uma
redução das chuvas e a luências, e consequentemente do nível dos reservatórios hídricos.
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México aprovou e já está funcionando o mercado de eletricidade por oferta de preços.
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O mercado atacadista inclui ainda um mecanismo de capacidade (Firm
Energy Market) introduzido em 2006, com o objetivo de garantir que o sistema
tenha capacidade su iciente para suprir a demanda mesmo em ano de seca
e alta demanda, como os de El Niño. Os geradores recebem um pagamento
determinado em leilão por sua energia irme. Quando o preço no mercado
atacadista ultrapassa o preço de escassez (regulado), eles precisam suprir a
energia contratada pelo preço de escassez e pagam uma multa no valor da
diferença entre o preço do mercado e o preço de escassez multiplicado pela
sua energia não suprida. O volume produzido além da energia irme pode ser
vendido pelo preço de mercado, caracterizando um incentivo relevante para
tal. Cada gerador pode oferecer um limite chamado de ENFICC (Energìa Firme
para el Cargo por Conϔiabilidad).
A necessidade de um mecanismo de capacidade para garantir a adequação de recursos é tema de debate contínuo entre governos, reguladores e acadêmicos de diversos países. O caso colombiano é interessante para o Brasil:
assim como o brasileiro, o sistema hidrotérmico colombiano conta com uma
matriz predominantemente hidroelétrica, vulnerável, portanto, a períodos de
secas em que a oferta sofre choques exógenos. Estes sistemas podem necessitar de usinas térmicas que funcionem somente em curtos períodos, o que
faz com que seja mais di ícil recuperar os custos ixos e atrair investimentos, devido a imperfeições e falhas nos mercados de eletricidade. Apesar de
ambos os países terem um despacho centralizado, o Brasil não adotou um
sistema de oferta de preços.
A divisão do setor elétrico congrega os eixos de geração, comercialização, transmissão e distribuição, dos quais os dois últimos são considerados
monopólios naturais e sob a jurisdição regulatória da CREG. Os dois primeiros, por sua vez, operam em sistema de livre concorrência.
A principal regulação infralegal do setor elétrico é realizada pela CREG.
Contudo, há outros agentes envolvidos na elaboração de normas do setor. As
competências podem ser divididas em políticas, regulatórias, de mercado e
de supervisão e iscalização.
A política energética e as prioridades do setor são desenvolvidas pelo
Ministério de Minas e Energia subordinado à Presidência da República da
Colômbia. Essa é a mesma condição do órgão de supervisão e iscalização, a
Superintendência de Serviços Públicos Domiciliários. O mercado está estabelecido em livre concorrência, sendo regulado, portanto, por seus usuários e
agentes. Por im, a competência regulatória é exercida pela CREG com participação de outros ministérios, órgãos de planejamento e comissões. Os prin-
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cipais objetivos da CREG ao editar normas jurídicas consistem em garantir a
devida prestação de serviços, i.e. observados os critérios de cobertura adequada, qualidade e e iciência econômica.
O mercado é dividido entre usuários regulados e não regulados e os
agentes. O mercado regulado consiste na participação de pessoas naturais
ou jurídicas cujas compras de energia elétrica se submetam às Resoluções
da CREG.235 Nesse grupo, encontram-se a maioria dos usuários de natureza comercial, o icial ou residencial, incluindo algumas pequenas plantas
industriais. O mercado não regulado, por sua vez, consiste em usuários cuja
demanda seja superior a 2 MW (grandes consumidores). Dessa forma, podem
negociar o preço livremente em relação aos custos de atividades de geração
e de comercialização de energia. Por im, os agentes consistem naqueles que
levam energia ao usuário inal, sejam geradores, transportadores, distribuidores, comercializadores ou administradores no mercado elétrico.
Apesar de ser considerado um mercado aberto à livre concorrência, a
conclusão da CREG é que, atualmente, o mercado opera em oligopólio, uma
vez que seis empresas representam 83% da geração da energia elétrica,236
segundo informações da Neón XM. Contudo, a determinação legal de que
nenhum agente poderá deter mais do que 25% de participação no mercado
de geração é respeitada.
As três maiores empresas – EPM, Emgesa e Isagen – possuem 60% da
capacidade instalada. Assim, em anos de margens apertadas, a ameaça de
exercício de poder de mercado é de grande preocupação. O mecanismo de
capacidade foi desenhado com o objetivo de prevenir o exercício de poder de
mercado – reliability options funcionam como hedge para lutuações, além de
incentivos a não diminuir a produção em momentos de escassez. No entanto,
McRae e Wolak (2019) estudam os incentivos de plantas de segurar a produção em momentos de baixas a luências para ativar o preço de escassez.
O mercado opera em algumas condições diferentes para curto e longo
prazo. No curto prazo, os preços variam de acordo com os custos, a demanda
por energia e o resultado das negociações em bolsa. Em relação a condições
de longo prazo, estabeleceu-se a Cargo por Conϔiabilidad. Esse mecanismo foi
criado para permitir mais investimentos e garantir que haja fornecimento de
energia elétrica em momentos de escassez. Para isso, o agente gerador de
energia deve se comprometer com um esquema de Obligaciones de Energía
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Firme (OEF). O agente gerador deve participar de um processo de concorrência aberta e, se selecionado, assinará o OEF, no qual se compromete a entregar
uma quantidade de energia elétrica quando o preço em bolsa superar determinado valor estabelecido previamente pela CREG (Precio de Escasez), para o
qual receberá um valor pré- ixado já estabelecido no OEF.
Compete ao Estado colombiano conferir as permissões e licenças necessárias em matéria ambiental, sanitária, uso de águas e eventuais exigências
de ordem municipal. Além disso, poderão atuar na comercialização de eletricidade apenas os agentes que exerçam também atividades de geração ou de
distribuição de energia elétrica.
Na hipótese de empresas públicas atuando no setor, estas devem, por
lei, ter autonomia administrativa, patrimonial e orçamentária. Dessa forma,
a contratação dessas empresas seguirá as regras de direito privado, exceto se
a CREG incluir cláusulas excepcionais. Quando a inclusão de cláusulas excepcionais for obrigatória, então, o contrato deve ser regido pelo Estatuto Geral
de Contratação da Administração Pública.
O estado apenas assumirá os riscos de construção e exploração de projetos
de geração e de transmissão caso não se tenha investidores. Conforme estabelecido pela Lei nº 143/1994, o órgão regulador CREG será custeado por todas
as entidades a ele submetidas até o limite de contribuição dos gastos de funcionamento (exceto gastos operacionais, compras de eletricidade, compras de
combustíveis). As tarifas para os usuários regulados são de inidas pela CREG,
mas poderá ser delegada para as empresas distribuidoras no âmbito do regime
de livre concorrência para comercialização de energia elétrica.
Em relação à transmissão e distribuição de energia elétrica, a Lei nº
143/1994 determina que os agentes proprietários de linhas de transmissão e
de distribuição devem permitir o acesso e a conexão a todos os agentes (geradores) e usuários que assim solicitem. O art. 28, por sua vez, determina que as
empresas poderão ser proprietárias de linhas de transmissão e subestações,
mas deverão operar conforme as regras de operação e acordos estabelecidos
pelo Conselho Nacional de Operações da Colômbia. É permitido, inclusive, a
alienação desses ativos.
As empresas proprietárias de centrais de geração de eletricidade podem
se vincular a linhas de transmissão e de distribuição na modalidade livre ou
regulada. Na primeira modalidade, não há obrigação de enviar quantidade
ixa de energia, o sistema de preços e tarifas são determinados pelo livre mercado. Já no segundo tipo de modalidade, a empresa se compromete a enviar
quantidade ixa de energia elétrica durante um período determinado e em
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horário preestabelecido, sendo necessário a realização de contratos de compra garantida de energia elétrica.
Neste contexto, a empresa Interconexión Eléctrica S.A. foi criada em
1967, e dividiu seus ativos de geração de eletricidade para formar a ISAGEN
em 1994, uma empresa privada que possui atualmente sete centrais de geração de energia elétrica com mais de 3 GW de geração de eletricidade, sendo
90% de fontes hídricas.
O Conselho Nacional de Operação (CNO) é responsável por determinar
os aspectos técnicos para garantir a operação integrada do sistema interconectado nacional (SIN) para que seja seguro, con iável e econômica, além de
ser o órgão executor dos regulamentos de operação. Esse órgão é formado
pelas empresas de geração conectadas ao SIN que tenham capacidade instalada superior a 5% do total nacional (um representante), entre 1 e 5% do
total da rede nacional de interconexão com voto apenas em assuntos relativos
à interconexão (dois representantes), demais empresas geradoras conectadas ao SIN (um representante), o Diretor do Centro Nacional de Despacho,
sob a coordenação da CREG.
Os preços estabelecidos para acesso e uso das linhas de transmissão e
de distribuição deverão considerar os custos de investimento realizados, de
oportunidade, de administração, de operação e manutenção e de desenvolvimento sustentável. A metodologia de cálculo será de inida pela CREG.
Concessões de eletricidade na Colômbia
Em relação ao regime de exploração das atividades de geração, transmissão e distribuição, a Lei nº 143/1994 estabelece a possibilidade do regime
de concessões – considerando-se que a comercialização pode ser feita por
empresa que exerça já atividade de distribuição ou de geração. De forma que
o governo nacional, o departamento, o município ou o distrito poderão conceder a organização, prestação, manutenção e administração de quaisquer das
atividades do serviço público de eletricidade a uma pessoa jurídica de direito
privado, de direito público ou de economia mista. O concessionário assume
a obrigação por sua conta e risco e será iscalizado pelo órgão de controle da
entidade concedente (incluindo o Ministério de Minas e Energias, a CREG e
outros órgãos competentes do setor).
A lei estabelece uma condicionante quanto às concessões, que apenas
deverão ser utilizadas caso não exista outra entidade disposta a assumir, em
igualdade de condições, a prestação dessas atividades, como uma forma de
garantir que o setor será orientado pela livre iniciativa e livre concorrência.
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Tabela 7.6 Colômbia: órgãos concedentes
Entidade
Nacional
Departamentos
Município
CREG

Competência
Geração, interconexão e redes de transmissão entre regiões
Redes regionais de transmissão
Distribuição de eletricidade
Determina a extensão de cada competência.

Fonte: FGV, com base no art. 57, Lei nº 143/1994 e suas modificações

A remuneração do contrato será estabelecida pelas tarifas ou preços dos
usuários dos serviços pagos diretamente ao concessionário. O término dos
contratos de concessão para geração, transmissão e distribuição de energia
será no máximo de 30 anos, com renovação por 20 anos. O concessionário
poderá ser substituído temporariamente se não assegurar a continuidade,
qualidade e regularidade do serviço. A suspensão poderá se converter em
rescisão contratual caso o concessionário não tenha mais condições de prestar o serviço. De toda forma, ao rescindir o contrato por razões de interesse
geral, unilateral e antecipadamente, o Poder Concedente deverá compensar
tanto os prejuízos percebidos pelo concessionário decorrentes da rescisão
como pelos lucros cessantes. Os bens e ativos devem ser revertidos à autoridade concedente por meio de pagamento ao concessionário do valor das
instalações, conforme elaborado por relatório pericial – sendo um perito indicado por parte e um terceiro de comum acordo. Na discordância quanto ao
relatório, caberá a um tribunal arbitral decidir sobre o valor dos bens e ativos
a serem revertidos. Por im, a lei não permite que haja cumulação de atividades na prestação de serviço público de eletricidade ressalvada a combinação
entre comercialização e geração ou distribuição de energia elétrica.

7.3.4 Peru
O Peru promoveu diversas mudanças institucionais desde os anos 1990,
incluindo uma nova constituição e a modernização do setor elétrico. Até então,
o mercado era controlado exclusivamente por uma empresa pública que concentrava os mercados de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. No início da década de 1990 nos países sul-americanos, é comum notar
que diversas reformas liberalizantes foram promovidas em variados setores,
e o mercado de energia elétrica, na maior parte deles, foi modernizado nesta
mesma época. O principal objetivo era atrair investimento e melhorar a infra-
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estrutura devido à crescente demanda por energia elétrica e à limitação das
empresas públicas e do orçamento público em alavancar o setor – estratégico
para o desenvolvimento da economia e, consequentemente, para a geração
de empregos.
Neste sentido, o governo peruano promoveu uma série de privatizações
ao longo da referida década em cada um dos mercados supramencionados.
O resultado foi a mudança do papel do Estado para o desenvolvimento de
regulação com o objetivo de criar um mercado de livre concorrência na geração de energia e na determinação dos preços para transmissão e distribuição.
No que se refere à legislação aplicável para concessões de energia elétrica,
aplicam-se essencialmente a Lei nº 25.844/1992 (Lei de Concessões Energia
Elétrica) e o Decreto Supremo nº 009-93 (Regulamenta a Lei de Concessões
de Energia Elétrica), com respectivas modi icações.
Do ponto de vista da estrutura regulatória, há três grandes órgãos responsáveis pela regulação do mercado de energia elétrica do Peru: (i) o Ministério
de Energia e Minas (MINEM), responsável pela formulação de políticas e
regulamentos nacionais em matéria de energia e minérios, com competência normativa e de supervisão; (ii) o Organismo Supervisor de Investimento
em Energia e Mineração (OSINERGMIN), uma entidade reguladora criada
pela Lei nº 26.734/1996 e respectivas modi icações, com competência para
regular e iscalizar as empresas do setor elétrico, hidrocarbonetos e mineradoras, além de algumas competências quanto à regulação de tarifas e, principalmente, de solução de controvérsias entre os participantes do mercado de
eletricidade (OSINERGMIN, 2019); e (iii) o Comitê de Operação Econômica do
Sistema Interconectado Nacional (COES),237 uma entidade privada, sem ins
lucrativos, cujo objetivo principal é coordenar e garantir a segurança e e iciência do Sistema Energético Interconectado Nacional (SEIN), e que também
administra o Mercado Spot de energia.
Concessões de Eletricidade no Peru
Conforme os contratos de concessão nessa modalidade, as concessões
temporárias compreendem períodos de estudo para avaliar a viabilidade
da exploração de energia elétrica em algum dos segmentos do mercado. Em
geral, uma vez demonstrada a viabilidade, concede-se um contrato de initivo,
precedido por uma Resolução MINEM que estabeleça esse direito ao concessionário. Segue-se a isso o contrato administrativo.
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Nos contratos de concessão temporários, cuja duração pode variar de
alguns meses para dois anos, há intenção de promover estudos sobre a construção e operação de centrais de geração, subestações e linhas de transmissão.
Essa modalidade de concessão não é exclusiva e pode contar com mais de um
outorgado para realização de estudos sobre a mesma área e operação. Já nos de
concessão de initivos, a cláusula contratual estabelece que o prazo da concessão é indeϔinido. Em cláusula contratual também se coloca a OSINERGMIN como
responsável pela iscalização, controle e supervisão sobre o cumprimento do
contrato de concessão e a inclusão do concessionário no rol de integrantes do
COES. Além disso, o contrato tem natureza de contrato administrativo. Os casos
de encerramento da concessão decorrem de caducidade (cujo conceito é diferente do termo no Brasil) ou pela renúncia. Em ambos os casos, o contrato faz
referência expressa à lei de concessões em seu art. 36:
Art. 36: La concesión deϔinitiva caduca cuando:
El concesionario no acredite dentro del plazo señalado, la inscripción del
contrato de concesión en el Registro de Concesiones para la Explotación
de Servicios Públicos
El concesionario no cumpla con ejecutar las obras conforme el Calendario
de Ejecución de Obras, salvo que demuestre que la ejecución ha sido
impedida por la ocurrencia de caso fortuito o fuerza mayor caliϔicada
como tal por el Ministerio de Energía y Minas
El concesionario de deje de operar sus instalaciones, sin causa justiϔicada,
por 876 horas acumuladas durante un año calendario;
El concesionario de generación o de transmisión, luego de habérsele
aplicado das sanciones correspondientes, no opere sus instalaciones de acuerdo a las normas de coordinación del Comité de Operación
Económica del Sistema, salvo autorización expresa del Ministerio de
Energía y Minas por causa debidamente justiϔicada
El Distribuidor, luego de habérsele aplicado las multas correspondientes,
no cumpla con la obligación señalada en el inciso b) del artículo 34º o
con dar servicio de acuerdo a los estándares de calidad establecidos en
su contrato de concesión
El concesionario de distribución, no acredite la garantía de suministro
por el plazo previsto en el inciso b) del artículo 34º de la presente Ley,
salvo que haya convocado a licitaciones públicas de acuerdo a la normativa vigente y no haya obtenido ofertas para cubrir el total de sus requerimientos por el plazo indicado.
El reiterado incumplimiento de pago a las empresas generadoras por
el abastecimiento de energía y potencia destinadas al Servicio Público
de Electricidad, siempre y cuando dicho pago no se encuentre en controversia.
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Outra característica importante dos contratos de concessão no Peru é a
preferência pela solução de controvérsias por meio de arbitragem, mantendo-se, entretanto, o foro competente o da capital do país, vedando expressamente que o concessionário possa levar sua demanda a qualquer tribunal
estrangeiro ou que promova, inclusive, ações de classe.

7.4 Contrastes e Lições Apreendidas
A análise de casos internacionais ilustra a complexidade e especi icidades do
tema sobre licitação ou renovação de outorgas de concessão do setor elétrico
para exploração de serviços e recursos públicos, abrangendo ativos e serviços
de rede de infraestrutura e ativos de geração (aproveitamento de potenciais
hidrelétricos). Foram selecionadas experiências na Europa (França e Portugal),
América do Norte (Estados Unidos, Canadá e México) e América do Sul
(Argentina, Colômbia, Peru e Chile), revelando realidades e desa ios distintos.
Percebe-se que os países analisados adotam diferentes modelos regulatórios no setor de energia elétrica, impossibilitando apontar uma solução
dominante ou hegemônica. Os modelos regulatórios variam conforme a
matriz energética, a organização e a maturidade do setor, a necessidade de
expansão, o sistema político e a coesão internacional, assim como as tradições, os valores e as experiências passadas de cada nação.
Como regra, a exploração das atividades de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica depende de algum tipo de autorização governamental. A autorização pode variar segundo a forma de outorga,
o tempo de duração, a alocação de riscos, a liberdade de comercialização da
energia elétrica produzida, o sistema de formação de preços, a garantia de
oferta, os direitos e as obrigações atribuídos ao agente autorizado, o controle
e a regulação da autoridade pública.
Há casos de países, inclusive desenvolvidos, que o setor de energia elétrica apresenta-se majoritariamente estatizado, a exemplo do Canadá, Noruega
e México. Nesses casos, a relevância da autorização governamental é esvaziada
e geralmente tem duração indeterminada, já que a empresa estatal age como
braço operador do poder público. Não faz sentido nesses casos cogitar-se licitação para outorga da autorização original ou de sua renovação posterior.
Na União Europeia, as diretrizes aos países membros têm por objetivo
introduzir a competição em todos os segmentos competitivos passíveis de
entrada, promovendo abertura ao mercado interno comum. Entretanto, o setor
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elétrico na Europa ainda é marcado por baixa abertura entre os países, tendo
em vista a reduzida integração dos sistemas, o que compromete o acesso ísico
aos diferentes mercados regionais. Neste contexto, a Comissão Europeia busca
garantir igualdade de condições de acesso às outorgas entre todos os agentes,
forçando a licitação com transparência nos processos competitivos de atribuição. Sob esta perspectiva, a renovação de outorgas vigentes poderia constituir
barreira à contestabilidade e abertura ambicionadas pela Comissão Europeia.
No entanto, os países membros são resistentes à abertura sem reciprocidade
dos demais, pois consideram que o acesso assimétrico aos recursos pode desfavorecer as empresas nacionais – cujo capital não necessariamente permanece
sob controle do Estado ou de grupos privados locais.
As experiências analisadas na França e em Portugal revelam desa ios
para a renovação e licitação das concessões, tanto para ativos de rede, sobretudo na distribuição, quanto para ativos de geração (hidrelétricas). As comunidades locais constituem o Poder Concedente para exploração da distribuição de eletricidade em ambos os países, cuja licitação das outorgas vigentes – atualmente concentradas na EDF e na EDP, respectivamente – ocorrerá
majoritariamente nos próximos anos. A titularidade descentralizada das
áreas a serem licitadas representa desa io signi icativo para coordenação e
harmonização das futuras concessões, de modo a preservar ganhos de escala
e escopo na operação atualmente concentrada.
Portugal ainda enfrenta particular complexidade decorrente da separação da concessão das redes de distribuição por nível de tensão – apenas
as redes de baixa tensão estão sob titularidade dos municípios, que ainda
arrecadam rendas pela outorga concedida. Para mitigar futuros problemas
com perda de e iciência por operação fragmentada, tendo em vista a redução de área a ser operada pelos futuros concessionários, Lei recente permitiu
ao regulador nacional português (ERSE) estabelecer o contorno das áreas a
serem licitadas, cabendo aos municípios descontentes contestar tecnicamente eventual desdenho mais adequado.
A França estabeleceu método especí ico para uni icar concessões de
geração hidrelétrica em uma mesma bacia, estendendo ou encurtando outorgas vigentes subjacentes ao reagrupamento para uni icar, em nova data
comum, o objeto a ser licitado posteriormente. Este mecanismo afasta potenciais di iculdades de gestão e poder de mercado decorrentes da existência de
usinas em cascata em mesma bacia, tornando mais atrativa a licitação da concessão conjunta. No entanto, a Comissão Europeia questiona a prorrogação
sem licitação e a possibilidade de participação da EDF, empresa incumbente
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de capital estatal majoritário. Portugal também enfrenta processo de infração no âmbito da Comissão Europeia por ter realizado ampla renovação de
concessões hidrelétricas em contexto de término antecipado de contratos de
longo prazo de energia (PPA).
Por sua vez, as experiências nos Estados Unidos e no Canadá apontam
para menor preocupação quanto à competição reiterada das outorgas, sem
perseguir necessariamente a licitação ao término dos contratos vigentes de
geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica. A renda é capturada
através de regulação de ativos de rede ou mesmo de geração, em regiões com
verticalização da indústria, ou através de competição no mercado para ativos
de geração em contexto liberalizado. Em geral, a outorga é atribuída por meio
de licenças, com prazos extensos ou mesmo em perpetuidade, e a sua renovação é condicionada ao iel e permanente cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato. A reputação e o histórico do concessionário são vitais
para renovação da outorga e a esfera regulatória tem papel relevante para
determinação de margens de retorno e qualidade da prestação dos serviços.
Quanto maior a diversi icação de matriz energética, a cobertura de atendimento, a descentralização da produção, a exposição à competição e liberdade de preços, menor relevância assume a limitação temporal das licenças.
O caso dos Estados Unidos é paradigmático nesse sentido, eis que o licenciamento considera sobretudo os impactos ambientais do empreendimento
e pode ser renovado inde inidamente. Em contrapartida, a exploração corre
por conta e risco exclusivos do empreendedor, sem direito à indenização por
investimentos não amortizados ao inal do prazo das licenças originais.
Os países latino-americanos em estágio intermediário de desenvolvimento, compreendendo Colômbia, Peru, Argentina e Brasil, admitem que as
atividades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica também
sejam exercidas por agentes privados, autorizados ou concedidos. A abertura ao capital privado nesses países ocorre em meio a um processo mais
amplo de rede inição do papel do Estado na economia, sob as orientações do
Consenso de Washington, abrindo espaço para a atuação privada em setores
de infraestrutura de modo a liberar os recursos estatais para áreas essenciais. O modelo regulatório predominante nesses casos considera a atividade
de geração hídrica238 como exploração de bem público em regime de liberdade de preços e sujeita ao pagamento de remuneração ao poder público.
Consequentemente, a outorga inicial e sua renovação posterior funcionam
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como oportunidade para captura de rendas extraordinárias pelo titular originário do bem explorado.
Já as atividades de transmissão e distribuição de energia elétrica são percebidas como indústrias de rede e monopólios naturais. Nesses casos, prevalece a lógica da prestação de serviço público, com destaque para a garantia
de acesso universal e modicidade tarifária. A outorga ocorre no formato de
concessão contratualizada, em que a preocupação principal reside na capacidade do agente privado para realizar investimentos e operar instalações,
garantindo a oferta regular dos serviços concedidos com qualidade adequada
mediante remuneração dos usuários por tarifa regulada.
As concessões de transmissão e distribuição também geram oportunidade para captura de rendas pelo titular originário do serviço, embora seja
mais restrita em comparação com a outorga para exploração de bem público,
já que impacta a modicidade tarifária. Como regra, a outorga inicial e sua
renovação posterior priorizam a capacidade técnica e inanceira do empreendedor, em função do desempenho passado e das perspectivas futuras. O
conhecimento prévio sobre a performance anterior do concessionário no
caso concreto mitiga os riscos inerentes à eventual substituição por outro
prestador, que podem afetar negativamente os interesses dos usuários.
A renovação das outorgas nas atividades de transmissão e distribuição
serve ainda para viabilizar a amortização de investimentos pendentes, desonerando o poder público do pagamento de indenizações. Também permitem
impor novas condições de prestação do serviço no que se refere à reorganização
da área geográ ica de atuação, melhoria e atualização do serviço, revisão tarifária e realização de investimentos adicionais, mormente quando existe de icit de
cobertura no atendimento. As renovações do setor ferroviário brasileiro, autorizadas pela Lei nº 13.334/2016, são um bom exemplo dessa estratégia.
Em outras palavras, para os países latino-americanos, a concessão constituiu instrumento crucial para os processos de reestruturação e liberalização da indústria, em contexto de países em desenvolvimento ou economias
emergentes que demandam expansão signi icativa de infraestrutura e que
dispõem de recursos hídricos abundantes em muitas regiões. Ainda que as
outorgas se estendam por décadas, os prazos na região se revelam relativamente mais curtos quando confrontados com demais experiências analisadas
na Europa e na América do Norte, tornando as indenizações de ativos reversíveis tema de extrema relevância. Cabe avaliar em que medida essa diferença
afeta incentivos a investir e/ou prestar serviços adequadamente, principalmente quando se aproxima o prazo inal dos contratos. Prazos mais curtos
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implicam acelerar a amortização durante o contrato, ampliando o retorno dos
investimentos e a atração de capitais em ambiente de maior risco; entretanto,
podem comprometer a capacidade de pagamento dos usuários no horizonte
de retorno acelerado, gerando instabilidades e sobre custos. Prazos excessivos ou relativamente curtos geram custos de transação e incertezas, muitas
vezes manejadas com di iculdades no Brasil.
A instabilidade regulatória e a incipiente capacidade institucional presentes, em maior ou menor grau, nos países da América Latina adicionam
incerteza quanto a performance ao longo da vigência das outorgas. Um
ambiente instável pode dar margem à renegociação sem contrapartidas adequadas durante os contratos e à discricionariedade em processos de renovação ou licitação ao término contratual. Nestes casos, cabe avaliar em que
medida o prazo relativamente curto das outorgas prevalente na região é sintoma ou causa de risco (mensurável) e incerteza.
Além do prazo relativamente menor, a análise internacional revela que
a decisão de renovação ou licitação é marcada por presença de elementos de
natureza estratégica, como ilustram os casos de França e Portugal. Ademais,
o contexto atual de transformação signi icativa do setor amplia os desa ios e
dilemas em torno da renovação ou licitação das outorgas vigentes, sobretudo
para o segmento de distribuição.
A análise crítica e as lições que emergem das experiências internacionais avaliadas revelam a ainda incipiente arquitetura institucional aplicável
no advento do termo inal dos contratos de concessão no Brasil. Reforçam
essa evidência o caso recente da CIEN, ainda pendente de decisão, a perda
de valor experimentada pelas companhias de eletricidade no advento da MP
nº 579/2012 e as sucessivas mudanças de regime experimentadas através
de mudanças legislativas subsequentes – de que são exemplo as licitações de
outorgas não prorrogadas de 2014, 2015 e 2017 e a própria modelagem da
privatização da Eletrobras - e mesmo a análise de diversos processos anteriores de renovação de concessões analisados pela ANEEL. Pode-se a irmar que
ainda não existe um arcabouço consolidado dotado de segurança jurídica e
adequada governança regulatória a pautar o advento do término das concessões. E esse se revela crítico na década em que vencem expressivos conjuntos de concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica,
pressionadas pelas mudanças e incertezas inerentes ao processo em curso de
transição energética.

宓室宵宷宨季完完完
宕宨容宬家宬宷室宱宧宲季室季宓宵寉宷宬宦室季宧室家季宕宨宱宲容室寏寝宨家孽
宇宨家室r宲家孯季宓宨宵家害宨宦宷宬容室家孯季宆宲宱宦宯宸家寝宨家季宨季
宓宵宲害宲家宷室家季宧宨季宄害宵宬宰宲宵室宰宨宱宷宲家

III
P
A
R
T
E

REVISITANDO A PRÁTICA DAS RENOVAÇÕES:
DESAFIOS, PERSPECTIVAS, CONCLUSÕES E
PROPOSTAS DE APRIMORAMENTOS

8

(Re)licitar ou Renovar sob
Diferentes Perspectivas

Da análise realizada ao longo dos tópicos mencionados nas seções anteriores
observou-se que o setor elétrico oscilou por diferentes níveis de estabilidade
jurídica e regulatória, impactados pelo contexto econômico e institucional
enfrentado pelo país durante as últimas décadas. Pode-se dizer que após um
período de relativa estabilidade e respeito aos contratos, no início dos anos
2000, a edição da MP nº 579/2012, convertida na Lei nº 12.783/2013, deu
origem a uma série de incertezas em todo o setor, decorrentes de um processo de renovação de concessões elétricas, sem a prévia construção de consensos com os principais atores.
Nota-se que, à época, diante da proximidade do vencimento de número
expressivo de contratos de concessão dos serviços de geração, transmissão e
distribuição de energia elétrica, sem que tenha sido realizado o planejamento
necessário para lidar com tal situação, a solução adotada envolveu negociações e
aditivos contratuais na undécima hora para a extensão dos prazos contratuais239.
A prorrogação foi, na prática, o remédio possível para a falta de capacidade de
realizar novas licitações para tantos empreendimentos concomitantemente.
Vale dizer que a extensão dos prazos das concessões via aditivo contratual não é, necessariamente, a origem da instabilidade gerada no setor. Ao
contrário, os contratos podem ser entendidos como instrumentos que dispõem sobre a alocação de riscos e incentivos entre todas as partes envolvidas.
O que gera a sensação de instabilidade é a aparente ausência de análise cuidadosa do processo de decisão.
Nesse sentido, a possibilidade de renovação ou licitação das outorgas
deve ser observada a partir de um novo prisma, não como resolução de última
hora, mas de sua conveniência à luz das circunstâncias da execução do con239

Recorda-se que a prorrogação das concessões de geração e transmissão se deu mediante Termos Aditivos celebrados no dia 04/12/2012, antes da conversão da MP nº 579/2012 em lei e
com base na regulamentação estabelecida pelo Decreto nº 7.805, de 14/09/2012 (3 dias após
a edição da referida MP). Ademais, no que se refere à transmissão, as regras de indenização
foram alteradas por meio da MP nº 591, publicada em 30/11/2012 (4 dias antes da data prevista para a assinatura dos atos de renovação das outorgas).
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trato, da natureza do vínculo contratual (derivado ou não de contestabilidade
pública em sua origem, com ou sem onerosidade), do interesse público e da
existência de robusta justi icativa.
Ademais, como ressaltado por Landau (2011), a escolha entre licitação e
prorrogação das concessões deve levar em consideração a garantia da segurança energética para o país. A crise de 2001 que levou ao racionamento mostrou o quanto incertezas regulatórias afetam os planos de investimentos.
Não resta dúvida que a licitação é um meio formal de se escolher, de
forma impessoal e muitas vezes e iciente, a quem delegar o serviço público.
Não é por outro motivo que a Constituição a exige. Mas deve se ponderar esta
exigência formal com o interesse público maior de garantir a expansão da
oferta de energia. Pode ser que a decisão de levar à nova licitação todos os
empreendimentos com prazos a vencer em curto ou médio prazo não venha
a ser a mais adequada. Isto porque, em face de uma realidade de capitais
escassos, a melhor opção para se garantir a segurança energética seria o uso
de tais recursos em expansão- e não na compra de ativos existentes a serem
relicitados. Ou seja, a utilização de recursos para novos ativos poderia ser
superior, do ponto de vista do atendimento do interesse público, à simples
troca de controle nas concessionárias. Essa é uma hipótese que não pode ser
descartada.240
Em uma síntese dos argumentos que ajudam na escolha de uma ou outra
opção, Landau (2011) enumera os seguintes prós e contras:
•

Licitação das concessões vencidas
(A) Prós
◦ Atende à legislação atual que vê na licitação o meio para obter
proposta mais vantajosa, com menor risco de questionamento
jurídico;
◦ Atende aos princípios da isonomia e impessoalidade;
◦ Preço da energia de inido via competição;
◦ Potencial ganho para o Tesouro Nacional, na medida em que
sendo os contratos de longo prazo parte dos investimentos já
foram amortizados, podendo gerar os valores de reversão reduzidos, o que tornaria a entrada de recursos maior que a saída.

240

LANDAU, E. (2011). Concessões de Energia Elétrica: Prorrogar ou Licitar?. Regulação Jurídica
do Setor Elétrico, Tomo II. Ed. Lumen Juris.
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(B) Contras
◦ Número muito grande de ativos a serem licitados em curto
espaço de tempo di iculta a utilização de uma modelagem de leilão mais so isticada e lucrativa para o vendedor;
◦ De inição de modelagem de venda complexa: ativos isolados
deixariam as empresas detentoras atuais das usinas com o risco
de carregarem apenas dívidas;
◦ Modelagem correta seria a venda das ações de empresa, caracterizando uma possível privatização, o que está fora do horizonte
da política energética atual241;
◦ Concentração da licitação de muitos empreendimentos demanda
um grande volume de recursos, o que pode afetar a competição do
leilão. Com isso, um dos princípios da licitação, que é a obtenção
de proposta mais vantajosa para a União, estaria comprometido;
◦ Licitação pelo menor preço de energia para o mercado regulado
(ACR) nos moldes atuais pode afetar negativamente o mercado
livre (ACL) e por consequência, a competitividade da indústria;
◦ Recursos para aquisição de usinas existentes competem com
os recursos para novos empreendimentos, o que pode afetar a
capacidade de expansão e a segurança energética;
◦ Necessidade de proceder à prévia avaliação de todos os ativos a
serem licitados e calcular o valor de reversão;
◦ Possibilidade de discriminação a favor da União e suas empresas
contra empresas estaduais e privadas.
•

Prorrogação dos contratos de concessão
(A) Prós
◦ “Risco” político da privatização afastado242;
◦ Retira a insegurança jurídica atual e garante a continuidade dos
investimentos em manutenção e expansão;
◦ Dá prazo para uma uniformização dos regimes regulatórios hoje
existentes, de inindo claramente os direitos de autoprodutores,
autorizadas, produtores independentes e concessionárias de
serviços públicos, completando a transição iniciada em 1995 e
interrompida com a suspensão da privatização;

241

O contexto atual é bastante diferente, sendo marcado por privatizações de concessionárias e/
ou ativos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.

242

Idem ao comentário anterior.
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◦ Permite que a onerosidade e a de inição de preço teto criem
mecanismos para garantir a modicidade tarifária, com a transferência dos bene ícios diretamente para o consumidor;
◦ Permite a de inição de forma mais transparente da participação
do ACL e ACR nos novos contratos.
(B) Contras
◦ Exige mudança na legislação atual, devendo enfrentar inclusive
um debate sobre a constitucionalidade de nova lei243;
◦ Risco dos recursos obtidos com a prorrogação condicionada
serem desviados para outros ins, como já ocorre com encargos;
◦ Di iculdade na de inição da onerosidade e do preço de energia,
com risco de as condições impostas para a prorrogação inviabilizarem inanceiramente o concessionário.
Além disso, é importante levar em consideração que o processo decisório que leva à tomada de decisão por renovar ou não as contratações do setor
impactam seus stakeholders de formas diferentes. As seções a seguir apresentam análises que exploram essas distintas perspectivas.

8.1 Discricionariedade do Poder Concedente
Para o exercício de suas funções no organismo estatal, a Administração
Pública possui poderes – como a discricionariedade – que lhe garantem posição de supremacia sobre os particulares.
A discricionariedade se caracteriza pelo dever-poder do administrador
decidir, de acordo com sua avaliação, do que entende por melhor solução para
o caso em concreto, respeitados os limites legais (JUSTEN FILHO, 2016). Em
outras palavras, a discricionariedade não é sinônimo de que a Administração
Pública é titular de uma reserva de poder ilimitada para escolher entre múltiplas alternativas, já que se trata de um poder limitado e vinculado ao desempenho da função administrativa. Assim, quando a disciplina jurídica restringe
a autonomia de escolhas da autoridade administrativa, pode se a irmar que
há vinculação. Contudo, há discricionariedade se a norma cria margens de
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Esse não é o quadro atual, especialmente em face dos regimes regulatórios das concessões
vincendas, cuja possibilidade de prorrogação, repita-se, tem reconhecido amparo constitucional, legal e contratual.

(Re)licitar ou Renovar sob Diferentes Perspectivas

251

autonomia intencionalmente. Isto é, a discricionariedade deve ser sempre o
meio pelo qual se obtém a melhor solução possível no caso concreto.
Quanto aos limites impostos pelo ordenamento jurídico, a autonomia
decisória da autoridade estatal não está acima ou à margem das normas
jurídicas. Em alguns casos, tais limites são encontrados em princípios fundamentais ou valores mais gerais. Em outros, a norma instituidora da discricionariedade determina limites precisos, os quais podem se traduzir em
requisitos para escolha, bem como no impedimento à adoção de determinadas decisões. Sob essa perspectiva, cabe ressaltar que a competência discricionária é dependente e secundária em relação à competência legislativa: via
de regra, não há poder para que se produzam essas normas complementares
sem existência de lei.
Portanto, os poderes discricionários são limitados pela lei, de maneira
a impedir abusos e arbitrariedades por parte das autoridades. Segundo Di
Pietro (2016, p. 291), isso signi ica dizer que “os poderes que exerce o administrador público são regrados pelo sistema jurídico vigente. Não pode a
autoridade ultrapassar os limites que a lei traça à sua atividade, sob pena
de ilegalidade.” Dessa forma, a discricionariedade não é “defeito” da lei, mas
sim uma solução para a inadequação do processo legislativo: o legislador não
possui condições de prever de maneira antecipada a solução mais satisfatória
para todos os eventos futuros.
Um dos pontos centrais na discussão acerca da discricionariedade refere-se ao fato de que ela não é igura jurídica uniforme, ou seja, não se traduz
sempre do mesmo modo. Por conseguinte, o grau de autonomia é variável
em face de cada caso, uma vez que a absoluta disciplina legislativa é um caso
extremamente raro. Nesse diapasão, determinada norma pode ter adotado
disciplina vinculada e exaustiva em relação a certos aspectos, deixando margem de autonomia decisória a outros. Em suma, a norma pode utilizar diversos instrumentos para determinar autonomia limitada, bem como conceitos
jurídicos indeterminados.
Sob o ponto de vista prático, a discricionariedade se justi ica tanto para
evitar o automatismo – o que ocorreria caso os agentes administrativos apenas pudessem aplicar rigorosamente normas preestabelecidas – como para
suprir a impossibilidade do legislador de prever todas as situações que o
gestor terá de enfrentar. A dinâmica de tomada de decisão que privilegia o
interesse público exige lexibilidade de atuação do administrador diante da
realidade com a qual o procedimento de elaboração das leis pode não ser su icientemente rápido.
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Entendidos os limites da discricionariedade da administração pública
de forma ampla, a análise sobre a possibilidade ou não de prorrogar as concessões do setor elétrico consiste em veri icar se há restrição ou permissão
expressas na norma vigente, ou hipótese em que se atribua à administração a
decisão por prorrogar ou não os contratos.
Partindo das disposições constitucionais sobre o tema, o art. 175 da
CF/1988 atribui ao poder público a incumbência da prestação de serviços
públicos, admitindo a possibilidade de delegação ao setor privado, por meio de
concessão ou permissão, “sempre através de licitação”. De outro lado, o mesmo
preceito constitucional atribui à lei ordinária a competência para dispor sobre
“o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação”.244
A expressão “sempre através de licitação”, inserida na parte inal do
caput do art. 175 da CF/1988, precisa ser bem compreendida. A ressalva
deixa pouca dúvida sobre a necessidade de licitação para outorga de novas
concessões ou permissões a agentes privados ou estatais. Quanto à prorrogação de outorgas existentes, sem licitação, não há consenso na doutrina,
havendo diferentes correntes de interpretação.245 No entanto, relativamente
ao setor elétrico, a partir das regras de transição estabelecidas pelas Leis nº
9.074/1995 e nº 9.427/1996, construiu-se o entendimento de que a prorrogação de concessões ou permissões não licitadas é juridicamente viável,
desde que prevista em lei.
O fato é que não há qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal
declarando a inconstitucionalidade de lei ou de dispositivo legal que trate de
renovação de concessões ou permissões de serviços de energia elétrica, especialmente em relação às Leis nº 9.074/1995 (1ª onda de prorrogações) e nº
12.783/2013 (2ª onda de prorrogações), com base nas quais foram prorrogadas, com a devida fundamentação, mais de uma centena de contratos com
ativos existentes nos segmentos de geração, transmissão e distribuição.
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Artigo 175 - Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo
único. A lei disporá sobre: I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de
serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade, iscalização e rescisão da concessão ou permissão; II - os direitos dos
usuários; III - política tarifária; IV - a obrigação de manter serviço adequado.
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Para aprofundamento acerca da interpretação do art. 175 da CF/1988 pode-se consultar
LOUREIRO, G. K. (2020), LANDAU, E. (2011), SOUTO, M. J. V. (2011) e BATISTA, R. (2009).
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Ao contrário, conforme destacado anteriormente, “no julgamento da ADI
no 1.582-6-DF proposta pelo Conselho Federal da OAB, em face do art. 27 e
incisos I e II da Lei 9.074/95, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade dos referidos dispositivos, nos termos da Ementa e trecho
do Voto do Relator, Ministro Carlos Velloso (citando o Ministro Nelson Jobim)”.
De todo o modo, as ilações sobre o caráter excepcional da prorrogação,
em face da alternativa de realização de nova licitação ao término do prazo
inicial da concessão ou permissão, baseiam-se em princípios constitucionais
ou conceitos jurídicos indeterminados, cujo conteúdo pode ser preenchido
conforme os valores e as preferências pessoais de cada intérprete.
O ponto importante a ser ressaltado é que o art. 175 da CF/1988, ao se
referir à lei que o regulamentaria, fez alusão ao “caráter especial do contrato
e de sua prorrogação”. Em cumprimento a esse comando, o art. 23 da Lei nº
8.987/1995 dispõe sobre a essencialidade de cláusula no contrato de concessão atinente às condições para a sua prorrogação, não signi icando, porém,
que esta possa ocorrer em qualquer circunstância ou contexto, sem considerar sua racionalidade econômica e função social.
Como ressalta Landau (2011),246 “o histórico [...] revela que, mesmo que
a Constituição Federal estabeleça em seu art. 175 a licitação para a delegação
de concessão de novas outorgas de serviços públicos, seu parágrafo único e a
legislação setorial preveem a possibilidade de prorrogação do prazo do contrato, desde que atendidos critérios de inidos pela Administração”.
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Nesse mesmo artigo (“Concessões de Energia Elétrica: Prorrogar ou Licitar?”), con ira-se a
seguinte passagem sobre a questão “Ato discricionário ou direito do concessionário?”:
“Apesar da falta de uniformidade dos textos dos contratos é possível aϔirmar que, de forma
genérica, a prorrogação neles prevista está sujeita [à] discricion[ariedade] do Poder Concedente, não sendo possível depreender da leitura dos dispositivos correlatos, de forme inequívoca,
que se trata de direito subjetivo das concessionárias e que, portanto, a prorrogação seja automática. Ou seja, ainda que se entenda que o arcabouço jurídico e regulatório atual permite a
prorrogação dos prazos de concessão, é necessário que o interessado a requeira no prazo legal.
Ele deve também atender aos requisitos objetivos previstos tanto na lei como nos contratos, isto
é, deve estar adequadamente cumprindo os requisitos de capacidade técnica, idoneidade ϔinanceira e regularidade jurídica e ϔiscal necessárias à operacionalização dos serviços. Nesta linha
de raciocínio, a negativa da Administração seria a exceção, e não regra, e para tanto deve ser
baseada, evidentemente, em ato motivado.
Este é o cenário no qual aqueles que defendem a prorrogação gostariam de estar. No entanto,
por conta da falta de consenso doutrinário sobre o tema, trabalhar com a premissa de que a
prorrogação é direito líquido e certo é uma falsa solução. A jurisprudência e a doutrina são
majoritárias no entendimento que, mesmo atendidos os requisitos objetivos, a decisão de prorrogar o contrato é ato discricionário da Administração, não caracterizando direito subjetivo do
concessionário.”
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No que se refere às prescrições infraconstitucionais, do ponto de vista
geral da administração pública, as normas que regulam o instituto jurídico da
prorrogação dos contratos de concessão de serviço público são a Lei Federal
nº 8.666/1993 e a Lei Federal nº 8.987/1995. A primeira estabelece que a
prorrogação de concessões deve ser decidida no âmbito de processo administrativo especí ico (art. 57, § 1º c/c art. 124), fazendo-se necessária a autorização prévia e justi icada da autoridade competente para celebrar o contrato
(art. 57, § 2º c/c art. 124). Além disso, as concessões não podem ter vigência
por prazo indeterminado (art. 57, § 3º c/c art. 124). Por sua vez, como já
informado, a Lei nº 8.987/1995 enumera as cláusulas essenciais do contrato
de concessão, entre as quais “as relativas às condições para prorrogação do
contrato (art. 23, XII).
Especi icamente quanto ao setor elétrico, a prorrogação das concessões,
permissões e autorizações foi disciplinada nos diplomas legais e regulamentares constantes da Tabela 3.6, os quais foram exaustivamente comentadas na
Seção 3.4 – Contornos Jurídicos deste Projeto de P&D.
Passadas em revista as normas gerais de contratação pela administração
pública, assim como as especi icamente aplicadas ao setor elétrico, o que se
veri ica é que a prorrogação das concessões ou permissões nos segmentos
de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica pode ser admitida
sempre que houver uma robusta justi icativa de atendimento ao interesse
público. Nesse caso, a motivação não decorre da visão deste ou daquele intérprete, mas da observância de parâmetros racionais estabelecidos preferencialmente em lei ordinária e de inidos discricionariamente, se comprovada a
sua vantajosidade.

8.2 Desafios do Regulador
Como mencionado nos itens anteriores, a tomada de decisão acerca da prorrogação ou não dos contratos de concessão do setor elétrico se insere no
espaço de discricionariedade da Administração Pública. Assim sendo, compete ao Poder Concedente, com o auxílio do regulador, avaliar se convém
estender o prazo de vigência do contrato com base em critérios de conveniência e oportunidade. Essa decisão considera aspectos jurídicos e econômicos,
bem como a compatibilidade da prorrogação com a política setorial e com o
planejamento estratégico do Ministério, tendo sempre como objetivo maior
a garantia de qualidade na prestação do serviço público a custos adequados.
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Considerando que a regra geral é a realização de nova licitação, é de suma
importância que o regulador apresente, de forma exauriente, os fundamentos
que demonstrem ser mais interessante manter o concessionário incumbente,
sob o ponto de vista do interesse público.247 Ocorre que um dos principais
desa ios enfrentados no processo de tomada de decisão deriva da assimetria
informacional entre regulador e regulado, razão pela qual é importante que o
desenho regulatório se utilize de indicadores objetivos de desempenho, entre
outras formas práticas de avaliar a execução do contrato.
Assim, baseado nas informações prestadas pela concessionária e em
estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, cabe ao regulador
ponderar uma série de elementos complexos, dentre os quais se destacam a
possibilidade (i) de redução (oportunista) de investimentos pelo incumbente
em virtude da aproximação do termo contratual, temendo não ser capaz de
recuperar retorno sobre o capital caso não haja prorrogação; (ii) de eliminação ou insu iciência do período de transição e adaptação, devido à manutenção do concessionário; (iii) de recebimento de ágio no valor da outorga ou de
menor receita ou tarifa em novo processo licitatório; (iv) de selecionar o mais
e iciente prestador de serviço, em face da competição proporcionada pela licitação; (v) de indenizar o atual concessionário em virtude de bens reversíveis
não amortizados e depreciados ao longo da concessão, entre outros temas.
Ademais, adiciona-se o desa io relacionado às restrições impostas tanto
à adequação do contrato de concessão às melhores práticas de regulação,
quanto à de inição dos investimentos que deverão ser feitos pelo concessionário como contrapartida à renovação da outorga. Por um lado, os investimentos e adaptações ao contrato não podem ser mínimos, sob pena de não
contemplar o aumento da oferta e da qualidade do serviço prestado. Por
outro lado, há que se ter cautela para que as novas obrigações não acarretem
o desvirtuamento do contrato de concessão, o desrespeito ao edital original e
a consequente burla ao processo licitatório.
Em síntese, o desa io do regulador, no sentido de orientar a decisão
sobre renovação ou não dos contratos, está na avaliação acurada das vantagens propiciadas. Consiste na análise da sua conveniência e da oportunidade,
o que, por um lado, toca a essência da discricionariedade do regulador, e, por
outro, demanda robusta fundamentação. É preciso que esteja demonstrada
de forma objetiva a vantajosidade e o interesse público.
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Oportuno reconhecer a absoluta transparência da ANEEL na instrução de processos administrativos, em especial os de prorrogação ou licitação de concessões, com disponibilização
pública dos feitos, inclusive de forma eletrônica.
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8.3 Preocupações do Controle Externo
Entendido o papel do regulador e os contornos da discricionariedade decisória diante da possibilidade de prorrogação dos contratos do setor elétrico,
há ainda um outro ator cujo papel deve ser compreendido na equação que
envolve essa tomada de decisão. Trata-se do TCU, que é o órgão de controle
externo do governo federal, responsável pela iscalização contábil, inanceira,
orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas do
país quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.
Enquanto ente controlador, o TCU tem suas competências expressas na
Constituição Federal. Nesse âmbito, o texto constitucional prevê que as contas do Governo do Território serão submetidas ao Congresso Nacional, com
parecer prévio do TCU. Exemplos do controle externo exercido pelo TCU são
os seguintes: (i) a apreciação de contas prestadas anualmente pelo Presidente
da República; (ii) o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta e
indireta; (iii) a apreciação da legalidade dos atos de admissão de pessoal na
administração direta e indireta; e (iv) a iscalização da aplicação de quaisquer
recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros
instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, dentre
outras competências dispostas nos arts. 70 e 71 da CF/1988.
O controle externo da regulação das concessões se insere no controle da
administração, conforme de inido no art. 70 CF/1988. Neste tema, a atuação
do Tribunal de Contas da União divide opiniões. É possível encontrar posicionamentos favoráveis ao amplo espectro de atribuições conferidas às Cortes
de Contas, como o de Zymler (2003, p. 10), que acredita que o trabalho de
iscalização exercido pelo TCU em relação às agências reguladoras “abrange
avaliar o cumprimento de sua missão reguladora e iscalizadora” o que inclui
“ iscalizar a execução dos contratos de concessão”.248,249
248

O Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, aprovado pela Resolução TCU nº 246,
de 30/11/2011, dispõe em seu art. 1º, inciso XV, que, “nos termos da Constituição Federal e na
forma da legislação vigente, em especial da Lei nº 8.443/1992”, lhe compete:
XV – acompanhar, ϔiscalizar e avaliar os processos de desestatização realizados pela administração pública federal, compreendendo as privatizações de empresas, incluindo instituições
ϔinanceiras, e as concessões, permissões e autorizações de serviço público, nos termos do
art. 175 da Constituição Federal e das normas legais pertinentes”.
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A Instrução Normativa TCU nº 81/2018, que sucedeu a IN 27/1998-TCU, detalha os procedimentos sobre a iscalização dos processos de desestatização.
Vale observar que, nos termos do art. 2º, inciso III da Lei nº 9.491/1997(que aprova procedi-
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Por outro lado, observam-se fortes críticas à atuação do tribunal a respeito
de sua interferência no mérito das decisões tomadas pelas agências reguladoras, defendendo que o controle deve se restringir às atividades meio. Entre
estes críticos, destacam-se o atual Ministro Luís Roberto Barroso (2002), Justen
Filho (2002), Marcos Juruena (2002) e Azevedo Marques et al. (2019), os quais
entendem que não cabe ao TCU exercer iscalização que não tenha natureza
contábil, inanceira ou orçamentária, nem invadir a esfera de reserva administrativa de agência reguladora de serviços públicos para perquirir o mérito
de suas decisões político-administrativas. Nesse sentido, poder-se-ia inferir
que, sendo a regulação do mercado competência do regulador, não caberia ao
Tribunal de Contas avançar sua atividade iscalizatória sobre a atividade- im da
agência reguladora. Em outras palavras, não poderia o controle externo questionar decisões político-administrativas das agências reguladoras.
Independentemente da posição doutrinária, o que se observa na prática
é a atuação do TCU em temas e decisões de cunho regulatório, inclusive com
a emissão de determinações250 – algumas delas posteriormente revistas pelo
mentos para o Programa Nacional de Desestatização), “poderão ser objeto de desestatização
[...] serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização”.
250

Não obstante, o próprio TCU já reconheceu que, em se tratando de ato regularmente praticado
no exercício do poder discricionário do ente regulador, a sua competência se limita, tão somente,
a “recomendar a adoção das providências que reputar adequadas”. Veja-se, a propósito, a
seguinte passagem do voto condutor do Acórdão nº 602-2008-TCU-Plenário (relativo ao
processo licitatório de concessão da UHE Jirau), proferido pelo Ministro Benjamin Zymler:
“15. Por tal razão, reputo necessárias e pertinentes as colocações que se seguem, em vista da
forma como submeto o encaminhamento das medidas a serem propostas neste acompanhamento, tal como consignado no Acórdão em anexo, ou seja, sob a forma de recomendações.
16. Reitero, neste sentido, o entendimento segundo o qual tenho me pautado, quando o tema
recai sobre a ϔiscalização do TCU relativamente ao acompanhamento de outorgas ou execução contratual de serviços públicos concedidos, pelas agências reguladoras.
17. Sem embargo de reconhecer que as orientações advindas das análises técnicas efetivadas
pelo Tribunal contribuem para as agências reguladoras pautarem-se dentro dos princípios
constitucionais da legalidade e da eϔiciência, enfatizo que o controle do TCU é de segunda ordem, na medida que o limite a ele imposto esbarra na esfera de discricionariedade conferida
ao ente regulador.
18. A partir desta premissa, veriϔicada qualquer violação de disposição legal expressa, em
ato vinculado, poderá o Tribunal determinar ao agente regulador que adote medidas tendentes ao saneamento do ato tido por irregular. Já, no caso de ato discricionário, praticado
de forma motivada e em prol do interesse público, cabe a esta Corte, tão-somente, recomendar a adoção das providências que reputar adequadas.
19. Não se suprime, contudo, a competência do TCU para determinar medidas corretivas a
ato praticado na esfera de discricionariedade das agências reguladoras, desde que este sido
“praticado por autoridade incompetente, se não tiver sido observada a forma devida, se o
motivo determinante e declarado de sua prática não existir ou, ainda, se estiver conϔigurado
desvio de ϔinalidade”, conforme asseverei no Voto Revisor que apresentei no TC - Processo

258

Concessões no Setor Elétrico Brasileiro – Evolução e Perspectivas

Tribunal, a partir de pedidos de reexame formulados pela ANEEL251 –, e este
posicionamento parece não ser diferente em relação ao vencimento e à prorrogação de concessões, se analisarmos alguns julgados dessa Corte de Contas.
A título ilustrativo, menciona-se que, por meio do Acórdão nº
1.196-Plenário, de 26/5/2010 (Relator Min. José Múcio), o TCU determinou
ao Ministério de Minas e Energia que informasse as ações que estavam sendo
adotadas, e o respectivo cronograma até conclusão, em preparação para o
vencimento das concessões de geração, distribuição e transmissão, que se
aproximavam (a partir de 2015). O Acórdão questionava especi icamente
quanto ao desenvolvimento de “estudos pertinentes sob o enfoque jurídico,
econômico- inanceiro, risco de descontinuidade, necessidade de repotenciação de usinas hidrelétricas”, entre outros instrumentos típicos de planejamento de política pública.
Ainda a respeito do vencimento das concessões do setor elétrico em
2015, o TCU emitiu o Acórdão nº 3.012/2011-Plenário (Relator Min. José
Múcio), pelo qual ixou o prazo de 60 dias para que o MME e a ANEEL encaminhassem plano de ação contendo datas, atribuições e responsáveis para,
respectivamente: (i) a de inição do modelo a ser adotado, incluindo, entre
outros, parecer jurídico quanto à constitucionalidade e à legalidade da alternativa escolhida; a de inição da metodologia para a ixação das tarifas e
preços associados às concessões, com cálculos detalhados; a elaboração de
estudos acerca das implicações econômicas do modelo a ser adotado; (ii) a
016.128/2003-2. Em tal hipótese, poderá o Tribunal até mesmo determinar a anulação do
ato, se grave for a irregularidade perpetrada.
20. No processo que ora se examina, conforme deϔlui das instruções compiladas no Relatório
que faço preceder este Voto, não se veriϔica qualquer um dos pressupostos à atuação repressiva do Tribunal, no âmbito discricionário da ANEEL, e também do Ministério das Minas e
Energia e Empresa de Pesquisa Energética. Inexistiram indícios de atos eivados de ilegalidade ou praticados por agente incompetente”.
251

Nesse sentido, ver:
(i) o Acórdão nº 200/2007-TCU-Plenário (Relator Min. Valmir Campelo), com a seguinte
Ementa: “PEDIDO DE REEXAME. ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE REVISÃO TARIFÁRIA
DA CEMIG. PROCESSUAL. COMPETÊNCIA EM RELAÇÃO Á FISCALIZAÇÃO DE ATOS DISCRICIONÁRIOS PRATICADOS PELAS AGÊNCIAS REGULADORAS. INADEQUABILIDADE DE DETERMINAÇÃO
ANTERIOR. PROVIMENTO PARCIAL”;
(ii) o Acórdão nº 2.832/2016-TCU-Plenário (Relator Min. Vital do Rêgo), sumarizado nos
seguintes termos: “PEDIDO DE REEXAME. DESESTATIZAÇÃO. PRIMEIRO ESTÁGIO DO LEILÃO
13/2015-ANEEL. COMPETÊNCIA DO TCU PARA DETERMINAR A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS
PELAS AGÊNCIAS REGULADORAS. ADOÇÃO DE PARÂMETRO INCONSISTENTE. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA MODICIDADE TARIFÁRIA. DISCRICIONARIEDADE DA AGÊNCIA PARA OPTAR
ENTRE ALTERNATIVAS TÉCNICA E JURIDICAMENTE VÁLIDAS. CONHECIMENTO. PROVIMENTO
PARCIAL. CONVERSÃO DE DETERMINAÇÃO EM RECOMENDAÇÃO”.
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avaliação dos ativos das concessões cujos contratos vencem a partir de 2015,
bem como, entre outros, metodologias, banco de dados validados e ações de
iscalização previstas.
Na sequência, foi expedido o Acórdão nº 1.042/2012-TCU-Plenário (também relatado pelo Min. José Múcio), que considerou não atendidas as recomendações contidas no Acórdão 3.012/2011-Plenário e ixou novo prazo de 60 dias
para que o MME e a ANEEL apresentassem os respectivos planos de ação, relativamente às concessões do setor elétrico vincendas a partir de 2015.
Em resposta ao Acórdão 1.042/2012-TCU-Plenário/2012, o Ministro
de Minas e Energia, por intermédio do Aviso n. 84, de 12 de junho de 2012,
limitou-se a informar que “neste momento estão sendo realizados estudos pelo
Governo para determinar, segundo o interesse nacional, se devem ser mantidas
as regras atuais ou se uma alteração legislativa a elas convém ser propostas ao
Congresso Nacional. Apenas isto. Face ao exposto, não vemos como adiantar
decisões que ainda não possuímos”.252
Em outra oportunidade, o TCU analisou a prorrogação antecipada dos
contratos de concessão de distribuição de energia elétrica, conforme pretendido pelo Ministério de Minas e Energia e pela ANEEL, com fundamento na
Lei nº 12.783/2013. No julgamento do TC 003.379/2015-9,253 o Plenário da
Corte de Contas considerou constitucional a prorrogação de todas as concessões de distribuição de energia elétrica pelo prazo de 30 anos, desde que as
empresas concessionárias aceitassem as novas metas de qualidade e de gestão econômico- inanceira de inidas pela ANEEL. Entendeu, ainda, que estava
caracterizada uma situação de excepcionalidade su iciente para afastar a
necessidade de realização de nova licitação pública.
A excepcionalidade derivaria do fato de que a licitação simultânea de
todas as concessões de distribuição com vencimento até 2017 – abrangendo
um universo de 43 contratos espalhados por 18 Estados, com cerca de 50
milhões de consumidores impactados e um movimento econômico de R$ 60
bilhões – poderia colocar em risco a continuidade dos serviços e a própria
segurança energética nacional. Vale o registro de que o posicionamento dos
Ministros contrariou o entendimento das instâncias técnicas no Tribunal
de Contas da União, que propugnavam pela inconstitucionalidade da Lei nº
252

Fl. 233, Volume I, do. Processo ANEEL nº 48500.006052/2010-65 – Acompanhamento do Vencimento dos Prazos de Concessões do Setor Elétrico – TC’s 028.046/2010-2, 028.862/2010-4,
021.164/2011-8, 028.275/2011-0, 004.916/2012-3 e 033.929/2012-2.
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TCU, TC 003.379/2015-9, Órgão Julgador: Plenário, Relator: Ministro José Múcio Monteiro, AC
2.253/15-Plenário, j. 9/9/15.
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12.783/2013 e insistiam na necessidade inafastável de realização de novas
licitações. Ainda segundo a área técnica, a prorrogação deveria ter caráter
emergencial, sendo admitida somente pelo tempo necessário à preparação
dos certames.254
Desta feita, como se extrai das decisões acima descritas, o entendimento
do tribunal é mais conservador quando analisa a possibilidade jurídica de
prorrogação dos contratos de concessão. Isto é, a regra geral é realizar nova
licitação, devendo ser excepcional a prorrogação, deixando-se pouco espaço
para a análise discricionária do regulador.
Como se nota nessas manifestações, relativamente ao setor elétrico, o
papel que vem sendo ocupado pelo TCU vai muito além do típico controle
externo de contas, na medida em que se investe diretamente no mérito das
suas decisões regulatórias.255
Por tudo isso, o TCU deve ser um stakeholder relevante no cenário decisório do setor elétrico.

8.4 Jurisprudência dos Tribunais
O presente tópico visa a apresentar as principais considerações sobre a pesquisa de precedentes dos Tribunais brasileiros acerca da prorrogação dos
254

Para a SeinfraEnergia, o modelo de prorrogação proposto era inconstitucional, porque
violava o art. 175, da CF/88. O Poder Concedente não teria caracterizado, por meio de
estudos técnicos, a situação excepcional justificadora da prorrogação. Também não restou
demonstrada a vantagem da prorrogação, em relação à alternativa de relicitação de todos ou
alguns contratos de concessão. De outro lado, o modelo de prorrogação proposto violava a Lei
nº 8.987/1995 e a Lei nº 12.783/2013, na medida em que teria caráter gratuito. A definição
de novas metas de qualidade e de gestão econômico-financeira para as atuais concessionárias
não caracterizava a onerosidade da prorrogação. A prestação de serviço público adequado,
segundo os parâmetros estabelecidos pelo Poder Concedente, constitui a obrigação básica de
toda e qualquer concessionária. Tampouco havia previsão de novos investimentos por parte
das atuais concessionárias para o cumprimento das metas impostas. O caráter generalizado
da prorrogação abrangeria indistintamente as concessionárias que não vinham prestando
serviço adequado aos usuários. A sanção de caducidade não constituía mecanismo e icaz para
garantir o cumprimento das novas metas de qualidade de inidas pela ANEEL.
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Há também os que consideram existir um “contrassenso na postura do TCU em processos de
controle de concessões”, ao impor (na antiga IN 27/1998) a prévia aprovação, em 4 estágios,
do procedimento de licitação e contratação de novas outorgas dos serviços de energia
elétrica (onde não se verifica nenhum desembolso da União), enquanto para o pagamento
de bilionárias indenizações a ativos de concessionárias, em decorrência das prorrogações
autorizadas pela MP 579/2012 e fixadas por atos ministeriais, não se tem qualquer controle
prévio. [BATISTA, R., 2013]
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contratos de concessão do setor elétrico e de outros setores regulados. É
importante asseverar que os julgados que enfrentaram o tema da prorrogação dos contratos de concessão no setor elétrico foram produzidos à luz das
diferentes leis que se encontravam então em vigor. Portanto, a sua transposição para outros contextos legislativos, ainda que referentes ao setor elétrico,
demanda muita cautela.
A cautela deve ser redobrada quanto se pretende aplicar ao setor elétrico a jurisprudência produzida em disputas envolvendo outros tipos de serviços públicos concedidos ou permitidos. Isso porque a realidade econômica
do setor elétrico, sua relevância estratégica no plano nacional e os múltiplos
interesses afetados suscitam preocupações que não estão presentes em serviços públicos de âmbito local e com objeto muito menos complexo. Em outras
palavras, as restrições vislumbradas por algumas decisões judiciais, para a
prorrogação de concessões de serviço público, não re letem verdades jurídicas generalizantes que possam ser aplicadas necessariamente às atividades
próprias do setor elétrico.
Ainda assim, o estudo da jurisprudência pátria se revela importante, na
medida em que permite compreender a forma como os Tribunais brasileiros
vêm compreendendo a questão da prorrogação dos contratos de concessão.
Diante do alto grau de judicialização de decisões administrativas no Brasil, é
essencial que qualquer proposta de lege ferenda leve em consideração a jurisprudência e busque se compatibilizar com o entendimento jurisprudencial.
Serão considerados, também, precedentes oriundos de processos administrativos em curso na ANEEL e de processos de controle externo da administração pública conduzidos pelo Tribunal de Contas da União, diante de sua
inegável in luência sob os contratos de concessão.

8.4.1 Setor elétrico
As principais decisões judiciais ou administrativas sobre a tema da prorrogação de concessões no setor elétrico foram proferidas pelo STF no
RMS 34.203/DF, pelo STJ no MS 20.432/DF, e pela ANEEL, nos Processos
Administrativos nº 48500.002132/2013-94, nº 48100.001150/1996-45, nº
48500.005766/2012-18 e nº 48100.000915/1994-11.
No julgamento do RMS 34.203/DF,256 a Segunda Turma do STF decidiu que a prorrogação da concessão de geração de energia elétrica da Usina
256

STF, RMS 34.203/DF, Órgão Julgador: Segunda Turma, Relator: Ministro Dias Toffoli, j.
21/11/2017, DJe 19/03/2018.
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Hidrelétrica de Jaguara titularizada pela Cemig, tinha como pressuposto o
atendimento ao interesse público. Admitiu também que o conceito de interesse público possui volatilidade e pode sofrer modi icação ao longo do
tempo. Nesse contexto, a discricionariedade é uma marca característica do
instituto jurídico da prorrogação, o que con lita com a ideia de garantia absoluta em favor da empresa concessionária, quando prevista no contrato original de concessão.
Nessa linha de raciocínio, a disposição contratual que trata da prorrogação possui natureza de cláusula regulamentar, e não de cláusula econômica.
Por essa razão, não caberia falar em ato jurídico perfeito ou direito adquirido capaz de impedir a aplicação imediata da legislação superveniente em
matéria de prorrogação. Esse entendimento sugere que o Poder Concedente
possui a prerrogativa de alterar unilateralmente as condições da prorrogação
que foram previstas no contrato de concessão anteriormente celebrado.257
Já no âmbito do STJ destaca-se o julgamento do MS 20.432/DF,258 que
também cuidou da prorrogação do contrato de concessão da Usina de Jaguara
antes da controvérsia alcançar o Supremo Tribunal Federal. A Primeira Seção
do STJ asseverou que a prorrogação seria uma exceção à regra geral da licitação, de modo que a sua adoção somente seria justi icável quando se mostrasse
a solução mais e iciente em termos de custo-bene ício. Além disso, consta na
decisão que a concessionária não possui direito líquido e certo à prorrogação
automática do contrato, tampouco ao exame do pedido exclusivamente com
base na legislação pretérita (i.e., a Lei nº 9.074/1995). Primeiramente, porque
a prorrogação consiste em uma faculdade do Poder Concedente. Em segundo
lugar, porque o Poder Concedente pode alterar unilateralmente as chamadas
cláusulas regulamentares, entre as quais se inclui o prazo da concessão.

257

Em 10 de julho de 1997, a União Federal e a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig)
celebraram o Contrato de Concessão do Serviço Público de Geração de Energia Elétrica nº
007/97, cujo objeto compreendia diversas centrais geradoras, entre elas a Usina Hidrelétrica
Jaguara. A cláusula quarta do contrato assegurava a sua prorrogação por mais vinte anos.
Para isso, bastaria a Cemig requerer tempestivamente a prorrogaçãão, instruindo o pedido
com os comprovantes de cumprimento de suas obrigações legais e contratuais. A MP nº 579,
posteriormente convertida na Lei nº 12.783/2013, definiu novas condições para prorrogação
por interesse público das concessões do setor elétrico. A Cemig não concordou com as novas
condições impostas, alegando que teria direito subjetivo à prorrogação, desde que atendidas
as condições previstas no contrato original.
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STJ, MS 20.432/DF, Órgão Julgador: Primeira Seção, Relator: Ministro Ari Pargendler, Relator:
p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, j. 24/06/2015, DJe 15/02/2016.
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Passando para a esfera da ANEEL, no julgamento objeto do Processo
Administrativo nº 48500.002132/2013-94,259 a Agência Reguladora deixou
assentado que a prorrogação é faculdade da Administração Pública e não
constitui direito adquirido em favor do concessionário. Por esse motivo, decidiu-se que a Cemig não tinha garantia de prorrogação da vigência da concessão da Usina de Jaguara, objeto do Contrato de Concessão nº 007/1997.
A seu turno, por ocasião da deliberação acerca do Processo Administrativo
nº 48100.001150/1996-45,260 a ANEEL considerou legítimo o objetivo da MP
nº 579, no sentido de apropriar, em favor dos consumidores, a renda hidráulica de usinas cujos investimentos estavam integralmente ou em grande parte
amortizados. De tal conclusão decorre o entendimento de que a discricionariedade do Poder Concedente em prorrogar as concessões pode ser restringida pelo legislador para atender ao interesse dos usuários.
Já no bojo do Processo Administrativo nº 48500.005766/2012-18,261 a
ANEEL recomendou a prorrogação da outorga de diversas concessionárias de
distribuição que vinham descumprindo indicadores de qualidade de serviço
(DEC e FEC) previstos nos respectivos contratos de concessão.262 A prestação de serviço adequado não foi considerada um pressuposto indispensável
para se admitir a prorrogação das concessões. A Agência a irmou, ainda, que
a prorrogação das concessões de distribuição poderia icar condicionada à
modi icação do estatuto social da empresa concessionária para re letir novos
compromissos de sustentabilidade e governança e novos deveres impostos
ao acionista controlador. O principal compromisso admitido consistia na
vedação à distribuição de dividendos ou pagamento de juros sobre o capital
próprio, até que os parâmetros regulatórios fossem restaurados.
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ANEEL, Processo Administrativo nº 48500.002132/2013-94, Órgão Julgador: Diretoria, Relator: Diretor Romeu Donizete Ru ino, Despacho nº 1.116/2013, j. 16/04/2013.
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ANEEL, Processo Administrativo nº 48100.001150/1996-45, Órgão Julgador: Diretoria, Relator: Diretor Julião Silveira Coelho, Despacho nº 3.333/2012, j. 23/10/2012.
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ANEEL, Processo Administrativo nº 48500.005766/2012-18, Órgão Julgador: Diretoria, Relator: Diretor André Pepitone da Nóbrega, Despacho nº 3.540/2015, j. 20/10/2015. A presente
deliberação diz respeito ao “Resultado da Audiência Pública 38/2015, instaurada, a im de
obter subsídios para aprimorar o modelo de termo aditivo ao contrato de concessão, para
prorrogar as concessões de distribuição de energia elétrica com base no Decreto nº 8.461, de
2 de junho de 2015”.
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Conforme o Despacho nº 3.540, de 20/10/2015, apenas a concessão da Companhia Energética de Roraima – CERR não teve sua renovação recomendada pela Agência. Registra-se ainda
que, na relação de processos encaminhados ao MME com a recomendação de prorrogação de
concessões de distribuição, contemplando 40 concessionárias de distribuição, igura a CEA,
com a observação de que esta “não possui contrato de concessão”.
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Por fim, no julgamento objeto do Processo Administrativo nº
48100.000915/1994-11,263 a ANEEL a irmou que a previsão contratual de
prorrogação não possui natureza jurídica de cláusula econômica. A rigor,
tratar-se-ia de cláusula regulamentar, suscetível de sofrer a interferência
estatal por meio de atos unilaterais ou pela incidência de diplomas legais
supervenientes. A decisão reforça a ideia de que o conteúdo da cláusula de
prorrogação dos contratos de concessão de energia elétrica pode ser alterado
unilateralmente pelo Poder Concedente, sem necessidade de se compensar a
empresa concessionária.

8.4.2 Prorrogação de concessões em outros setores de infraestrutura
Existem também diversas decisões judiciais sobre prorrogação de concessões em outros setores de infraestrutura. Reforça-se o alerta no sentido de
que esses precedentes precisam ser compreendidos à luz das especi icidades
do setor analisado, não podendo ser aplicados automaticamente às concessões do setor elétrico. Nesse tópico, as decisões serão agrupadas com base no
órgão de que emanaram.

8.4.2.1 Supremo Tribunal Federal (STF)
No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 869.007-DF,264 a Segunda
Turma do STF decidiu que é imprescindível a prévia licitação para a concessão
ou a permissão da exploração do serviço público de transporte, nos termos do
art. 175, caput, da CF/1988. Por essa razão, seriam inconstitucionais as prorrogações de concessão e de permissão que contrariam essa premissa, inclusive
em relação aos contratos formalizados antes da promulgação da Constituição.
Essa decisão sugere a necessidade de licitação para a primeira outorga, de
modo a tornar viável a prorrogação posterior do contrato.
Já no julgamento do Agravo Regimental Recurso Extraordinário 603.530MT,265 a Primeira Turma do Supremo afastou a possibilidade de sucessivas
prorrogações na concessão de serviço de transporte coletivo de passageiros
263

ANEEL, Processo Administrativo nº 48100.000915/1994-11, Órgão Julgador: Diretoria, Relator: Diretor Reive Barros dos Santos, Despacho nº 456/2014, j. 25/02/2014.
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STF, ARE 869.007/DF-ED-AgR, Órgão Julgador: Segunda Turma, Relator: Ministro Dias Toffoli,
j. 05/05/2017, DJe 26/05/2017.
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STF, RE 603.530/MT-AgR, Órgão Julgador: Primeira Turma, Relator: Ministro Marco Aurélio, j.
24/09/2013, DJe 14/10/2013.
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intermunicipal. Na ocasião, entendeu-se que tal prática conflitava com o
art. 175 da CF/1988, que faz alusão à necessidade de prévio procedimento
licitatório.
Por sua vez, no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 118-PR,266 o Plenário da Corte suspendeu, até o julgamento
inal da ação, a e icácia do art. 143, § 3º, da Constituição do Estado do Paraná.
Esse dispositivo assegurava às concessionárias de serviço de transporte coletivo de passageiros com contratos já vencidos ou prestes a vencer o direito de
continuar prestando os mesmos serviços, por meio de sucessivas prorrogações ou renovações de contrato. A condição prevista na norma jurídica limitava-se à prestação do mesmo serviço “com tradição”. A Corte entendeu que, no
caso concreto, a prorrogação pura e simples não tinha adequada justi icativa
sob a ótica do interesse público, além de violar o princípio da licitação, conforme insculpido no art. 175 da CF/1988.
Por im, no julgamento do Mandado de Segurança 16.132-DF,267 o Plenário
do Supremo rejeitou a possibilidade de renovação de concessão de radiodifusão, cujo contrato já se encontrava vencido há algum tempo. Essa decisão indica
que, para a prorrogação da concessão ser realizada validamente, é preciso que
o contrato ainda esteja em vigor.

8.4.2.2 Superior Tribunal de Justiça (STJ)
No julgamento do Recurso Especial 912.402-GO,268 a Segunda Turma do STJ
enfrentou a discussão sobre a prorrogação de contrato que assegurava à
empresa privada a exploração da atividade de loterias. Na ocasião, a Corte
entendeu que a Administração Pública contratante não poderia alterar as
condições originalmente previstas no edital, no contrato e na legislação que
rege a matéria para ampliar a duração da atividade concedida.
O mesmo acórdão registrou que o respectivo contrato não poderia ser
prorrogado de forma sucessiva e inde inida e sem abertura de novo procedimento licitatório enquanto a legislação não estabelecer limitação de prazo
de prorrogação da concessão ou de permissão do serviço público de loteria.
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STF, ADI 118 MC/PR, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator: Ministro Aldir Passarinho, Relator) p/ acórdão: Ministro Néri da Silveira, j. 25/10/1989, DJe 03/12/1993.
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STF, MS 16.132/DF, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator: Ministro Antonio Villas Bôas, j.
02/05/1966, DJe 19/12/1966.
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STJ, REsp 912.402/GO, Órgão Julgador: Segunda Turma, Relator: Ministro Mauro Campbell
Marques, j. 06/08/2009, DJe 19/08/2009.
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Isso porque a prorrogação inde inida seria incompatível com o regime jurídico aplicável à concessão e à permissão para prestação de serviços públicos.
Já no julgamento do Recurso Especial 524.811-CE,269 a Segunda Turma do
STJ decidiu que a prorrogação dos contratos de concessão de serviço público
para administração de estacionamento de veículos em aeroporto “compete,
exclusivamente, ao juízo discricionário da Administração, ao qual deve se
somar o interesse particular”. Essa a irmação indica que o Poder Concedente
decide, discricionariamente, sobre a prorrogação das concessões de serviço
público, mas não pode impô-la às concessionárias, já que deve haver novo
consenso entre as partes.
Por derradeiro, no julgamento do Recurso Especial 443.796-MG,270 a
Segunda Turma do STJ considerou nulo o ato de prorrogação de permissão de
serviço público outorgada sem prévia licitação, mesmo em período anterior
à Constituição Federal de 1988. O Tribunal entendeu que semelhante prática
violava o princípio constitucional da prévia licitação, conforme previsto no
art. 175.

8.4.2.3 Tribunais Federais Regionais (TRF)
Do âmbito dos Tribunais Regionais Federais, destaca-se o julgamento da Ação
Cível 0003213-96.2008.4.01.4000-PI,271 em que a Quinta Turma do TRF da
1ª Região admitiu que a prorrogação de permissões de serviço público de
transporte rodoviário interestadual de passageiros seria uma faculdade do
poder público, a ser exercitada com base em prudente juízo discricionário.272
Já no julgamento do Agravo de Instrumento 0005950-10.2009.4.01.0000DF,273 a Quinta Turma do TRF da 1ª Região decidiu que a prorrogação das con269

STJ, REsp 524.811/CE, Órgão Julgador: Segunda Turma, Relatora: Ministra Eliana Calmon. J.
14/12/2004, DJe 11/04/2005.
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STJ, REsp 443.796/MG, Órgão Julgador: Segunda Turma, Relator: Ministro Franciulli Netto, j.
26/08/2003, DJe 03/11/2003.
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TRF/1, AC 0003213-96.2008.4.01.4000/PI, Órgão Julgador: Quinta Turma, Relatora: Juíza Federal Daniele Maranhão Costa (Conv.), e-DJF1 de 23/06/2016.
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No mesmo sentido, foram os julgamentos: i) da AC 2008.51.06.000984-3/RJ, pela Sexta
Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região; ii) da AC 0900882-72.2005.4.03.6100/
SP, pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região; iii) do AG 502138173.2013.4.04.0000/RS, pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região; e iv)
da AC 523.824/CE, pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.
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TRF/1, AGTAG 0005950-10.2009.4.01.0000/DF, Órgão Julgador: Quinta Turma, Relator: Juiz
Federal Ricardo Machado Rabelo (Conv.), e-DJF1 17/02/2012.
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cessões e permissões de serviço público de transporte rodoviário de passageiros pressupõe necessariamente que a outorga original tenha sido precedida
de procedimento licitatório, conforme previsto no art. 175 da CF/1988.274
Por im, destaca-se o julgamento do Agravo de Instrumento 502138173.2013.4.04.0000-RS,275 no qual a Terceira Turma do TRF da 4ª Região
entendeu que a prorrogação da concessão de serviço público de transporte
rodoviário somente é possível, à luz do art. 175 da CF/1988, quando prevista
no respectivo contrato.

8.4.2.4 Tribunal de Contas da União (TCU)
As principais decisões do TCU sobre a prorrogação de concessões de serviço
público em outros setores de infraestrutura foram proferidas nos processos
TC 024.882/2014-3, TC 012.751/2002-7 e TC 009.032/2016-9.
No caso do TC 024.882/2014-3,276 a Corte de Contas tratou da prorrogação antecipada dos contratos de arrendamento portuário realizada pela extinta
Secretaria de Portos da Presidência da República e pela Agência Nacional de
Transportes Aquaviários, nos termos do art. 57 da Lei nº 12.815/2013. O
Plenário decidiu que a prorrogação antecipada é compatível com a Constituição
Federal quando a outorga original for precedida de processo licitatório e desde
que condicionada à realização de novos investimentos pela arrendatária.
Na oportunidade, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
apoiou o mesmo entendimento, tendo ressaltado a necessidade de se conferir
caráter oneroso à prorrogação antecipada. Nesse caso, a onerosidade estava
traduzida na obrigação de novos investimentos para melhoria ou ampliação
da infraestrutura portuária.
No mesmo sentido foi a manifestação da Secretaria de Fiscalização de
Infraestrutura Portuária e Ferroviária, a qual deixou registrado que a prorrogação dos contratos de arrendamento portuário poderia ser realizada
para a satisfação do interesse público, com base em juízo de conveniên274

No mesmo sentido, foram os julgamentos: i) da AC 0002934-70.2008.4.03.6000/MS, pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região; ii) dos EINF 2006.70.00.002121-4/
PR, pela Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região; e iii) da AC 523.824/CE,
pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Regãão.
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TRF4, AG 5021381-73.2013.4.04.0000/RS, Órgão Julgador: Terceira Turma, Relatora para
Acórdão: Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, j. 29/11/2013.
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TCU, TC 024.882/2014-3, Órgão Julgador: Plenário, Relatora: Ministra Ana Arraes, AC
2.200-35/15-Plenário, j. 2/9/15.
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cia e oportunidade do Poder Concedente, desde que o contrato estivesse
vigente e houvesse sido celebrado à luz da Lei nº 8.630/1993 (revogada
pela Lei nº 12.815/2013).
Ademais, o órgão técnico considerou indispensável que o contrato contivesse previsão expressa de prorrogação ainda não realizada. Além disso, o
pedido de prorrogação deveria ser instruído desde logo com plano de investimento. Destacou, ainda, a importância da comprovação da vantajosidade
da medida, caracterizada pela antecipação de investimentos estratégicos
ao setor portuário. Finalmente, para fazer jus à prorrogação, a arrendatária
deveria cumprir com e iciência o respectivo contrato.
No julgamento do TC 012.751/2002-7,277 o Plenário do Tribunal de
Contas decidiu que é lagrante a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº
10.577/2002, que prorrogou por mais cinco anos os contratos de franquia
celebrados entre a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e as Agências
de Correio Franqueadas. De acordo com a Corte de Contas, tal prorrogação
feriu o art. 21, inciso X, da CF/1988, que caracteriza o serviço postal como
serviço público, e o art. 175, que exige prévia licitação para concessão ou permissão de serviços públicos.
Neste julgamento, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas acompanhou o entendimento da unidade técnica e pronunciou-se pela inconstitucionalidade da Lei nº 10.577/2002, em especial por ferir o princípio da
isonomia. Além disso, considerou que a falta de licitação nesse caso impedia
que outros potenciais interessados pudessem disputar a prestação do mesmo
serviço concedido.
Finalmente, no julgamento do TC 009.032/2016-9,278 o TCU, em sede de
acompanhamento dos atos e procedimentos preparatórios para a prorrogação antecipada do contrato de concessão da Ferrovia Malha Paulista, considerou essencial a demonstração de que a prorrogação atenderia mais adequadamente ao interesse público do que a nova licitação. Para tanto, compete à
concessionária interessada comprovar a prestação do serviço adequado e a
capacidade de garantir a continuidade e a adequação do serviço às métricas
de qualidade exigidas. Ademais, o TCU considerou essencial que o incumbente
quite todos os débitos pendentes, provenientes de sanções aplicadas ou da
ausência do pagamento de receitas alternativas, para fazer jus à prorrogação.
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TCU, TC 012.751/2002-7, Órgão Julgador: Plenário, Relator: Ministro Lincoln Magalhães da
Rocha, AC 574/2006-Plenário, j. 19/4/06.
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TCU, TC 009.032/2016-9, Órgão Julgador: Plenário, Relator: Ministro Augusto Nardes, j.
27/11/2019.
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8.5 Papel da Defesa da Concorrência
As autoridades reguladoras e concorrenciais têm objetivos gerais semelhantes, embora seus instrumentos sejam bastante distintos. Enquanto a regulação econômica setorial tem aspiração redistributiva e conformadora de novos
mercados, a tutela da concorrência associa-se mais à repressão de desvios
praticados por agentes com posição dominante no mercado, pois associa-se
mais à proteção do processo dinâmico do funcionamento do mercado. Neste
sentido, o âmbito de discricionariedade do regulador apresenta-se bem mais
amplo que o da entidade de defesa da concorrência.
No Brasil, assim como nos Estados Unidos e na Europa, muito se discutiu sobre divisão de competências entre agências reguladoras setoriais e
órgãos de defesa da concorrência. A principal questão é se incidem as regras
do direito concorrencial nos setores regulados e qual seria o órgão competente para aplicar as normas concorrenciais. A Constituição Federal de 1988
consagra o princípio da livre iniciativa (art. 1º, inc. IV e art. 170) e, nos termos
do art. 15 da Lei nº 8.884/1994 (Lei da Concorrência), ela aplica-se a todas as
“pessoas ϔísicas ou jurídicas de direito público ou privado”, independentemente
do setor econômico em que atuem. Não há lei disciplinando de modo preciso
e uniforme a repartição de competências entre as agências reguladoras independentes e os órgãos de defesa da concorrência.
No setor elétrico, a defesa da concorrência está disciplinada no art. 3º da
Lei nº 9.427/1996, que em seu inciso IX atribui à ANEEL o dever de "zelar pelo
cumprimento da legislação de defesa da concorrência, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor de energia elétrica”. Nos
termos desta lei, a ANEEL tem competência para adotar medidas preventivas
e repressivas tanto no controle de condutas (art. 3º, inc. VIII), quanto no controle de estruturas (art. 3º, incs. VIII e XIII). Da redação desta lei é possível
a interpretação de que, nos termos da redação do art. 3º, inc. IX, caberia à
ANEEL a aplicação da lei de concorrência no setor de energia elétrica. Porém,
o parágrafo único do art. 3º dispõe que "No exercício da competência prevista nos incisos VIII e IX, a ANEEL deverá articular-se com a Secretaria de
Direito Econômico do Ministério da Justiça". Adicionalmente, o Decreto regulamentador nº 2.335/1997 não adentrou na repartição de competências, e
determinou a articulação entre os órgãos (art. 13, parágrafo único: “A ANEEL
celebrará convênios de cooperação com a Secretaria de Direito Econômico do
Ministério da Justiça e demais órgãos de proteção e defesa da ordem econômica,
com o objetivo de harmonizar suas ações institucionais”.
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Deixando de lado problemas passados de con litos de competência, e
entendimentos divergentes ou sobrepostos, a visão predominante no direito
brasileiro é a de sistema de articulação e cooperação. A partir de 1998, a
ANEEL celebrou convênios individuais com cada um dos órgãos do SBDC.279
Em 2010, foi celebrado termo de compromisso de cooperação institucional
entre a ANEEL e os órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência
(SBDC), estabelecendo critérios de atuação conjunta na prevenção e repressão de infrações contra a ordem econômica no setor elétrico.
No âmbito da ANEEL, a regulação pró-concorrencial, em parte fruto dos
acordos de cooperação técnica celebrados entre a Agência e os órgãos do
SBDC ao longo do tempo, demonstra que têm sido empregados esforços de
ambas as partes no intuito de estreitar as suas relações, bem como orientar e
padronizar os conceitos no exercício de suas competências na análise de atos
de concentração.
Entretanto, a cooperação não implica a adoção de mesmas técnicas para
a promoção da concorrência pelas autoridades reguladoras e concorrenciais,
tendo em vista as diferentes inalidades institucionais e preocupações diversas em termos de interesse público. Para exempli icar, no âmbito regulatório,
é comum a utilização de metodologias que empregam empresas de referência,280 para reprodução de um ambiente concorrencial em situações de monopólio natural, como é o caso dos segmentos de transmissão e de distribuição
de energia elétrica.
O SBDC possui dois tipos de controles:
i)

Controle de condutas (Lei nº 12.529/2011): repressivo que visa à
investigação e punição de condutas anticompetitivas.

ii)

Controle de estruturas: controle exercido pelo CADE à prevenção
quanto a limitação ou prejuízo à livre concorrência, observando-se
para isso os atos de concentração econômica, objetivando-se a proteção do mercado e dos consumidores evitando-se abusos oriundos
de operação de concentração, em decorrência do aumento excessivo
de determinada empresa no mercado econômico. De acordo com o
art. 90 da Lei nº 12.529/2011, os atos de concentração são as fusões

279

Termo de compromisso ANEEL/SDE de 1998, Termo de compromisso ANEEL/SEAE de 2000
e Termo de compromisso ANEEL/CADE de 2000.

280

A metodologia utilizando empresa de referência foi adotada até o 3º ciclo de revisão tarifária
das distribuidoras de energia elétrica, quando foi substituída por critérios de análise de produtividade.
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de duas ou mais empresas anteriormente independentes; as aquisições de controle ou de partes de uma ou mais empresas por outras;
as incorporações de uma ou mais empresas por outras; ou, ainda, a
celebração de contrato associativo, consórcio ou joint venture entre
duas ou mais empresas. Apenas não são considerados atos de concentração, para os efeitos legais, os consórcios ou associações destinadas às licitações promovidas pela administração pública direta e
indireta e aos contratos delas decorrentes.
Segundo o art. 88 da Lei nº 12.529/2011, com valores atualizados pela
Portaria Interministerial 994, de 30 de maio de 2012, deverão ser submetidos ao CADE para apreciação os atos de concentração que (a) pelo menos um
dos grupos envolvidos na operação tenha faturamento bruto anual ou volume
de negócios total no país, segundo último balanço, equivalente ou superior a
R$ 750 milhões e (b) pelo menos outro grupo envolvido na operação tenha
registrado faturamento bruto anual ou volume de negócios total no país equivalente ou superior a R$ 75 milhões.
No que tange à renovação de concessões, uma questão emergente é sob
o prisma do dever de submissão de atos de concentração ao CADE: se a renovação das concessões deve ser noti icada.
No ato de concentração relacionado à constituição da Companhia
Maranhense de Gás (Ato de Concentração n. 08012.004550/99-11), tanto
a Procuradoria quanto o Conselheiro Relator (Conselheiro Miguel Tebar
Barrionuevo) entenderam que, em caso de renovação da concessão, a operação deveria ser novamente submetida à análise do SBDC. Porém, não restou
claro, a partir da redação do parecer, se a Procuradoria estaria se referindo a
um novo contrato de concessão após o devido processo licitatório ou à mera
prorrogação do contrato existente.
Sampaio (2013) entende que a mera prorrogação do contrato não altera
a situação estrutural do mercado e consequentemente não se sujeita à reanálise pelo SBDC.
É preciso lembrar que o controle de concentrações tem lugar apenas
quando ocorre uma operação de concentração subsumível ao art. 54,
caput, e parágrafo terceiro da Lei n. 8.884/94, o que não nos parece ser
o caso quando exista apenas uma mera prorrogação de um contrato de
concessão já anteriormente chancelado pelo CADE. Deve ser lembrado
que, à luz da complementariedade de competências existente entre o
CADE e a entidade reguladora estadual, o CADE não tem atribuição para
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rever se a decisão (política) de prorrogar a concessão foi efetivamente
a melhor opção que a entidade reguladora tinha à sua disposição (ou
se deveria, por exemplo, ter iniciado um novo processo licitatório). E a
prorrogação, em si, não altera a dinâmica do mercado.

Desta forma, o CADE não tem competência para analisar questões relativas à renovação ou licitação das concessões. Mas na prática, a decisão pode
ter implicações concorrenciais, uma vez que um possível efeito da renovação
das concessões do setor elétrico é a consolidação das empresas e a menor
abertura à contestação.
Neste caso, operações de fusões e aquisições de empresas (atos de concentração) que possam ter efeitos anticompetitivos são objeto de submissão
prévia ao CADE nos termos da Lei nº 12.529/2011, assim como prévia análise
da ANEEL. Sob a perspectiva concorrencial, tanto a ANEEL quanto o CADE
possuem competência legal para defesa da concorrência no setor elétrico.
Ficou estabelecido, na Resolução Normativa nº 378/2009, que as autoridades
de defesa da concorrência conduziriam a análise com o suporte do regulador. Desta forma, atualmente o CADE conduz o controle das estruturas econômicas, avaliando os possíveis prejuízos à concorrência vis-à-vis a possíveis
ganhos de produtividade, qualidade, e iciência, desenvolvimento tecnológico
ou econômico e o compartilhamento desses ganhos com os consumidores; e
a ANEEL conduz a análise regulatória da transferência de controle societário
de geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia elétrica, para garantir a continuidade da adequada prestação dos serviços.

8.6 Incertezas para o Concessionário Corrente
A hipótese de prorrogação dos contratos de concessão condicionada à (comprovação de adequada) qualidade do serviço oferecido pode servir como incentivo para os concessionários melhorarem a performance e a e iciência na prestação dos serviços, implicando investimentos contínuos para melhorias.
Como ressaltado na Introdução, na ausência da expectativa de prorrogar
a concessão,281 o atual concessionário pode perder o incentivo à realização de
281

Isso pode ocorrer também no caso em que o concessionário, avaliando as condições estabelecidas pelo Poder Concedente para a renovação da concessão, optar por não a requerer
e continuar explorando os serviços até o termo inal do contrato, nas condições pactuadas,
especialmente se ele não tiver interesse em participar da licitação futura da correspondente
outorga. Como exemplo, cita-se a concessão da UHE Três Irmãos, em relação à qual a Cesp
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investimentos em melhorias e ampliação dos serviços, bem como na manutenção e conservação da infraestrutura concedida, que seria necessária para
preservar ou aumentar sua vida útil. Nessa ordem de ideias, uma estratégia
ótima seria empenhar apenas os gastos absolutamente indispensáveis para
não violar o contrato vigente de forma a não incorrer em penalidades. Ao avaliar as alternativas de investimento e/ou manutenção dos ativos necessários
à prestação do serviço, o concessionário consideraria o tempo de vida útil
remanescente dos bens sob sua responsabilidade.
Por outro lado, não se pode olvidar que a decisão tendente ao encerramento de uma empresa concessionária atuante no mercado pode não corresponder à de maior racionalidade econômica, causando eventual destruição
de valor. Em certas condições, pode afetar negativamente o público relacionado (stakeholders), mormente quando a atividade exige um amplo quadro
de empregados.282 Sendo a concessionária ou a sociedade controladora uma
companhia aberta com estrutura de capital disperso, as consequências negativas também poderão ser sentidas pelo público investidor.
Ademais, cabe reconhecer que a substituição do concessionário que está
cumprindo regularmente suas obrigações e prestando serviço adequado, em
regime de concorrência ou sujeito a controle tarifário, pode acarretar elevados custos de transação e incertezas, inclusive na transferência de bens reversíveis, e até, em última análise, colocar em risco a regularidade da oferta e a
qualidade de serviços essenciais.283
declinou da sua prorrogação (sob o regime de cotas estabelecido na Lei nº 12.783/2013) e
não participou posteriormente do leilão de sua outorga.
282

Não se cogita aqui de situações peculiares, como as decorrentes de deliberações adotadas por
assembleias da Eletrobras, nas quais se decidiu não prorrogar as suas concessões de distribuição
(com atuação nas regiões Norte e Nordeste), vencidas em 2015, de modo a promover a
privatização das respectivas concessionárias juntamente com a outorga de novas concessões.
Desse modo, caso não fosse(m) exitosa(s) alguma(s) dessas desestatizações, a(s) concessão(ões) correspondente(s) seria(m) licitada(s) isoladamente, o que poderia resultar no
quadro descrito, ainda que, neste caso, de maneira inevitável.
A própria legislação e regulamentação setorial chegaram a prever e disciplinar situação extrema em que o antigo concessionário não aceitasse continuar prestando o serviço de distribuição, a título precário, sob o regime de “designação”, até a assunção do novo concessionário que viesse a ser selecionado no leilão da respectiva concessão. Nesse sentido, o art.
8º-A da Lei nº 12.783/2013, incluído pela Lei nº 14.120/2021, delegou à ANEEL a responsabilidade pela contratação de prestador emergencial e temporário do serviço público de
distribuição de energia elétrica, sob regime de autorização e mediante ´processo competitivo simpli icado’. Recorde-se que o Decreto nº 9.192/2017 dispõe sobre a “licitação de concessões de distribuição e de transmissão associadas (ou não) à transferência de controle de
pessoa jurídica prestadora de serviço público de energia elétrica”.

283

A despeito de tratar-se de situações especí icas (e restritas a uma instalação de produção
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A demonstração da vantajosidade da prorrogação, em face da alternativa
básica de (re)licitação da concessão, pressupõe a exigência de contrapartidas
razoáveis do atual concessionário, as quais podem consistir em: investimentos para ampliação da área de cobertura; melhorias nas condições de prestação do serviço; incorporação de avanços tecnológicos; redução tarifária;
pagamento de preço/valor de outorga; compensação por ativos não amortizados ou por desequilíbrios ocorridos no período inicial de vigência da concessão. Isso porque o contrato renovado não precisa reproduzir as mesmas
condições do contrato extinto, havendo espaço para adaptações consensuais
de várias naturezas.
A prorrogação da outorga permite a manutenção do alinhamento de interesses que está produzindo bons resultados e mantém incentivo para o atual
concessionário continuar investindo na concessão. Desta forma, a renovação
pode representar, em termos econômicos, a solução mais e iciente, caso seja
evidenciado que ela impede destruição de valor pelo desmonte de organização empresarial já existente, evita desconto no valor dos ativos assumidos pelo
novo concessionário (incerteza sobre estado de conservação e risco de contingências passivas imputáveis por sucessão); e possibilita compartilhamento de
ganhos com o Poder Concedente e os usuários (cobrança de preço de outorga,
redução tarifária, melhoria nas condições de prestação do serviço).284
Por outro lado, a prorrogação contratual carece de abordagem sistemática, de modo a de inir um procedimento mais estruturado, dotado de previsibilidade e transparência, para ordenar a interação entre o Poder Concedente
e o agente interessado na renovação, com a observância de princípios republicanos e o monitoramento dos órgãos de controle e do público em geral.
de energia), derivadas de licitações de concessões não prorrogadas nos termos da Lei nº
12.783/2013, importa ressaltar que a mudança de concessionários nas UHEs Três Irmãos
(Leilão nº 02/2014); Ilha Solteira e Jupiá (Leilão nº 12/2015); e São Simão, Miranda, Jaguara
e Volta Grande (Leilão nº 01/2017) trouxe importantes lições e aprendizados sobre o processo de transição de agentes, o qual foi facilitado por meio do estabelecimento, no edital do
correspondente certame, de um período de “operação assistida”, de até 6 meses, a critério do
novo concessionário.
284

Cabe reconhecer também que um bom desenho de licitação, incluindo uma boa sistemática,
pode trazer resultados positivos em termos de redução tarifária e pagamento pela outorga,
ainda que em contexto de baixa competição, como o veri icado no leilão de privatização da
CEPISA, no qual a empresa Equatorial Energia – mesmo sendo a única licitante a oferecer
proposta de preços (mas não sabendo desta condição) –, se sagrou vencedora do certame com
a oferta econômica correspondente a um desconto tarifário de 8,5% (abrindo mão de lexibilizações tarifárias autorizadas pela ANEEL) e ao pagamento de boni icação pela outorga no
valor de R$ 95 milhões (Índice Combinado de Deságio na Flexibilização Tarifária e Outorga de
119 pontos).
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Além de conviver com incertezas constantes relacionadas à continuidade
de suas atividades futuras, o atual concessionário também convive com a
dúvida acerca das indenizações a que terá direito. Historicamente, os valores
destas apresentaram grande discrepância em relação aos montantes apurados pelos auditores independentes contratados pelos agentes.
Nas concessões de transmissão e distribuição de energia elétrica, o
problema das indenizações tende a ser menos crítico, na medida em que a
revisão tarifária periódica a que estão sujeitas exige um acompanhamento
regulatório mais rigoroso e a atualização constante da base de ativos remuneráveis. Todavia, nas outorgas de geração hidráulica, exploradas em regime
de produção independente, a situação é bem diferente. Nesse caso, o ritmo de
amortização dos investimentos depende fundamentalmente das condições
de comercialização da energia produzida.
É comum os contratos de concessão apenas repetirem a disposição principiológica contida no art. 36 da Lei nº 8.987/1995 (Lei Geral de Concessões), no
sentido de que o concessionário faz jus à indenização por investimentos em bens
reversíveis não amortizados ou depreciados. Os contratos de concessão normalmente não detalham a metodologia aplicável para cálculo do valor devido. A Lei
nº 12.783/2013 procurou suprir a lacuna ao consagrar o critério do Valor Novo
de Reposição (VNR), embora às custas da previsibilidade e sem constituir regra
geral. De todo modo, ainda há espaço para aprimoramentos, tanto de natureza
substantiva quanto procedimental, incluindo a utilização de instrumentos de
mercado para superar divergências sobre a valoração de ativos.
Por disposição legal, o licitante vencedor da nova concessão assumirá
os bens reversíveis vinculados à atividade concedida. A obrigação de pagamento da indenização por investimentos não amortizados ica com o Poder
Concedente, enquanto os demais débitos da concessão continuarão sob responsabilidade do antigo concessionário. A reversão dos bens pode representar uma situação problemática, onde há um descasamento entre ativos e passivos, provocando o desalinhamento de interesses entre os atores envolvidos.
No caso de privatização de empresas estatais do setor elétrico, o processo
licitatório para alienação do controle acionário pode ser combinado com a
outorga de novo contrato de concessão, contemplando, no segmento de geração, a alteração do regime de exploração para o de produção independente. A
medida evita custos associados à desmobilização da empresa concessionária
privatizada e supera a polêmica sobre a preci icação dos ativos vinculados à
atividade concedida. Trata-se, porém, de uma solução peculiar aplicável unicamente ao setor público, não abrangendo concessionários privados.
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8.6.1 Indenizações por Ativos não Depreciados ou Amortizados:
Investimentos no Projeto Original/Básico e Cláusula de Arbitragem
para Solução de Controvérsias
Para além das considerações até aqui apresentadas em relação às indenizações por ocasião da extinção das outorgas – questão que parece desagradar
tanto o concessionário quanto o contribuinte ou o consumidor de energia
elétrica que arca com o ônus de seu pagamento –, cabe suscitar ainda dois
outros aspectos que, especialmente em face da proximidade do vencimento
de contratos de concessão de geração e transmissão resultantes de licitação
do respectivo serviço, deverão ingressar na ordem do dia do setor elétrico.
Trata-se (i) da discussão acerca do cabimento ou não de indenização, no
termo inal da concessão, por investimentos realizados no projeto original ou
básico, ainda não amortizados ou depreciados, e (ii) da efetiva implementação de cláusula de arbitragem (constante de contratos de uso de bem público
para geração) visando a resolução de “litígios, controvérsias ou discordâncias
relativas às indenizações eventualmente devidas quando da extinção do [...]
contrato”.
Quanto ao primeiro aspecto, a questão gravita em torno da interpretação
do disposto no art. 36 da Lei nº 8.987/1995,285 notadamente em relação à
locução “indenização das parcelas dos investimentos [...] que tenham sido
realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do
serviço concedido”.
No segmento de geração, quando da regulamentação da “produção de
energia elétrica por Produtor Independente e por Autoprodutor”,286 através do
Decreto nº 2003/1996, o seu art. 20, § 1º, estabeleceu que “para determinação do montante da indenização a ser paga, serão considerados os valores dos
investimentos posteriores, aprovados e realizados, não previstos no projeto original, e a depreciação apurada por auditoria do Poder Concedente”.
Por sua vez, os contratos de concessão de uso de bem público para geração de energia elétrica (novas outorgas concedidas com base no art. 4º, §
2º, da Lei nº 9.074/1995) também encerram cláusula especí ica sobre esse
ponto, na mesma linha do Decreto nº 2003/1996, porém com variações de
redação, conforme se veri ica nos seguintes instrumentos contratuais:
285

“Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos
investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham
sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido”

286

Prevista na Lei nº 9.074/1995.
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Contrato de Concessão nº 001/2008 – UHE Santo Antônio
Cláusula Décima Segunda – Extinção da Concessão e Reversão dos
Bens e Instalações Vinculados
[...]
Subcláusula Primeira – No advento do Termo Final deste Contrato,
todos os bens e instalações vinculados à UHE passarão a integrar o
Patrimônio da União, mediante indenização das parcelas dos investimentos, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham
sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido, na forma dos arts. 35, § 4º, e 36 da Lei
nº 8.987, de 1995. O valor será apurado mediante auditoria própria
do Poder Concedente.
Contrato de Concessão nº 001/2010 – UHE Belo Monte
Cláusula Décima Segunda [...]
Subcláusula Primeira – [...] mediante indenização das parcelas dos
investimentos ulteriores, ainda não amortizados ou depreciados, que
tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e
atualidade do serviço concedido [...].
Contrato de Concessão nº 001/2014 – UHE Sinop
Cláusula Décima Segunda [...]
Subcláusula Primeira – [...] mediante indenização dos investimentos posteriores, não previstos no Projeto Original, e ainda não
amortizados ou depreciados, desde que tenham sido aprovados pelo
Poder Concedente e realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido [...].

Em artigo publicado no livro intitulado Regulação Jurídica do Setor
Elétrico – Tomo II, de 2011, Isabel Lustosa287 apresenta estudo288 visando
“veri icar se, de acordo com os contratos de concessão de uso de bem público
para geração de energia elétrica, na modalidade de produção independente de
energia, a concessionária teria direito a indenização, por ocasião do advento
do termo inal de tais contratos, em virtude da reversão não somente dos
287

LUSTOSA, I. (2011). Abrangência da indenização em caso de extinção pelo advento do termo
contratual de concessões de uso de bem público para geração de energia elétrica na modalidade produção independente. Ed. Lumen Juris, p. 251- 288.

288

O estudo menciona que, “em 2009, o Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON), por meio do Comunicado Técnico nº 02/09, orientou os auditores independentes das
empresas de geração de energia elétrica a solicitar parecer jurídico sobre a interpretação dos
respectivos contratos de concessão, entre outros, quanto ao “direito de indenização dos bens
vinculados à concessão (...)”.
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bens fruto de investimentos posteriores à implementação do projeto original,
como também dos bens integrantes do próprio projeto original vinculados à
concessão de uso de bem público”.
A partir da interpretação do art. 36 da Lei nº 8.987/1995 e do art. 20,
§ 1º, do Decreto nº 2.003/1996, com base nos princípios do ordenamento
jurídico da proibição ao con isco e da vedação ao enriquecimento sem causa,
bem como na doutrina e jurisprudência invocadas, conclui, em apertada síntese – com as devidas ressalvas em relação ao que tem entendido o Poder
Concedente –, no sentido de que:
[...] caso haja a efetiva reversão dos bens vinculados ao contrato de concessão de uso de bem público para geração de energia elétrica, na modalidade de produção independente, as concessionárias terão sólidos argumentos para sustentar que terão direito de ser indenizadas por TODOS os
investimentos realizados em bens reversíveis (incluindo aqueles relativos
ao projeto original) que, ao término do prazo das referidas concessões,
não tenham sido totalmente depreciados ou amortizados.
Note-se, contudo, que a conclusão acima está condicionada ao fato de o
respectivo contrato de concessão e edital não terem estabelecido restrições à indenização dos bens reversíveis.
No caso especíϔico de concessionárias de uso de bem público para geração de energia elétrica, na modalidade de produção independente de
energia, cujas concessões decorram da conversão de regime de exploração em razão de privatização, pode-se, ainda, argumentar que o artigo
20 do Decreto nº 2003/2006 sequer lhes é aplicável, na medida em que,
nesses casos, não há que se falar em projeto original no momento da
outorga. (grifos no original)

Também no segmento de transmissão – um monopólio natural, no qual
é assegurado o equilíbrio econômico- inanceiro dos contratos por meio de
receita anual permitida (RAP) –, o Poder Concedente irmou entendimento
no sentido de que não cabe indenização por investimentos realizados no projeto inicial objeto da concessão, devendo estes ser necessariamente amortizados durante o prazo da outorga.
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Com efeito, após diversas decisões de casos concretos nessa linha interpretativa,289,290 foi incluída, no modelo de contrato de concessão do serviço
público de transmissão adotado a partir de 2019,291 a Décima Primeira
Subcláusula da Cláusula Décima Terceira (Extinção da Concessão e Reversão
dos Bens Vinculados), de seguinte teor, “verbis”:
289

Uma das primeiras decisões nesse sentido foi adotada no âmbito do Processo ANEEL nº
48500.004936/05-10 [Órgão Julgador: Diretoria, Relatora: Diretora Joisa Campanher Dutra Saraiva, Despacho nº 2.421/2006, de 19/10/2006]. O voto condutor da decisão baseia-se na interpretação consubstanciada no Parecer nº 335/2006-PF/ANEEL, do qual destaca-se o seguinte trecho:

“só haverá necessidade de remunerar investimentos outros que, por ocasião da reversão não tenha ainda sido depreciados ou amortizados, quando for o caso de serem provenientes de novas
exigências feitas pelo Poder Concedente após a formalização do equilíbrio do contrato de concessão, e não todo e qualquer bem, tal como suscitado pela área técnica’. Veja-se que o art. 36
da Lei no 8.987/95 refere-se à indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens
reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo
de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido (portanto, posteriores à implantação do empreendimento objeto da licitação de outorga da concessão)”.
No mérito, a deliberação foi no sentido de “conhecer e dar provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela concessionária ATE II Transmissora de Energia S/A, não objetando, por conseguinte, à implementação do contrato celebrado com a ABEINSA Brasil Projetos
e Construções Ltda, para prestação dos serviços de Projeto, Fornecimento e Construção da
LT 500 kV Colinas-Ribeiro Gonçalves-São João do Piauí-Sobradinho, em face do seu objeto e
natureza. Ressalva-se, no entanto, que tal decisão não implica reconhecimento, para qualquer efeito, sobre os valores de investimento a serem realizados pela Concessionária,
por sua conta e risco, na implantação do empreendimento atrás referido, e não poderá,
em momento algum, servir de base para qualquer pleito relacionado a equilíbrio econômico-ϐinanceiro do Contrato de Concessão de Transmissão no 011/2005”.
Como exemplo de questionamento dos agentes a respeito desse ponto, transcreve-se a seguinte passagem dos Esclarecimentos (Parte 2) prestados pela CEL/ANEEL no âmbito do
Leilão de Transmissão nº 04/2018:
“QUESTÃO: As Subcláusulas Primeira até Quinta não deixam claro se haverá indenização dos investimentos iniciais (construção dos empreendimentos objeto do leilão), ainda não depreciados
ao ϔinal da concessão. Caso não tenha direito a indenização, a Transmissora teria que adotar
taxas de depreciação que depreciassem totalmente esses investimentos durante o tempo de operação da concessão, segundo a alínea 2 do item 6.3.8 do MCSE - Manual de Contabilidade do
Setor Elétrico. Mas as Transmissoras devem contabilizar os investimentos conforme unitizações
e respectivas taxas de depreciação conforme o MCPSE, sendo que há Unidades de Cadastro cujas
vidas úteis contábeis são superiores àquele tempo (LTs e transformadores de força, por exemplo).
Considerando que na elaboração da proposta o que se tem é apenas a estimativa global do investimento, não sua unitização; e que os valores reais de investimento a serem unitizados e a seguir
depreciados conforme o MCPSE só serão conhecidos ao ϔinal da construção dos empreendimentos
objeto do leilão, entende-se que haverá indenização à Transmissora do valor residual dos investimentos iniciais. O entendimento está correto?
RESPOSTA: Não. Reaϔirma-se o entendimento consagrado nos Pareceres nº 335/2006-PF/ANEEL
e nº 170/2013/PFANEEL/PGF/AGU, qual seja, os investimentos iniciais deverão ser necessariamente amortizados durante o prazo da concessão, ainda que no termo contratual haja bens não
totalmente depreciados (contabilmente). [...]”

290

291

As minutas do Edital e do modelo de Contrato de Concessão do Leilão nº 002/2019 foram
submetidas à Audiência Pública ANEEL nº 23/2019.
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“[...] A indenização no termo ϔinal da concessão alcança apenas os investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido autorizados pelo PODER CONCEDENTE para
garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido, mediante
REFORÇOS ou MELHORIAS nas INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO,
devendo os investimentos no projeto inicial ser necessariamente amortizados durante o prazo da concessão, ainda que no termo contratual haja
bens não total e contabilmente depreciados, conforme art. 4º da Lei no
9.074, de 1995”.

No tocante ao segundo aspecto – que tem estreita relação com o primeiro –, é oportuno registar que, desde o leilão de outorga do aproveitamento hidráulico de Santo Antônio, no rio Madeira (projeto estruturante
aprovado pela Resolução CNPE nº 04/2007),292 os contratos de concessão
de uso de bem público para geração de energia elétrica contêm Cláusula de
Arbitragem293 voltada exclusivamente à resolução de con litos sobre valores
de indenizações por ocasião da extinção da outorga, nos seguintes termos:
“CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA ARBITRAGEM
Quaisquer litígios, controvérsias ou discordâncias relativas às indenizações eventualmente devidas quando da extinção do presente contrato,
inclusive quanto aos bens revertidos, serão de initivamente resolvidos por arbitragem, de acordo com o Regulamento de Arbitragem da
Câmara de Comércio Internacional – CCI (doravante simplesmente
denominado “Regulamento de Arbitragem”), observadas as disposições da presente Cláusula e da Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996.
[...]”

8.7 Imprevisibilidade para os Potenciais Concorrentes
A prorrogação dos contratos de concessão, repita-se, requer um procedimento estruturado, com previsibilidade e transparência. Desta forma, não
apenas o concessionário pode criar expectativas com relação à renovação,
mas também os demais potenciais concorrentes podem aferir ou não oportunidades no mercado em razão dos prazos vincendos das concessões.
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Leilão de Geração nº 05/2007, Processo ANEEL nº 48500.003833/07-0104/2007, Relatado
pela Diretora Joisa Campanher Dutra Saraiva.
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Sem prejuízo das disposições gerais acerca da “Possibilidade de Compromisso Arbitral” para
resolução de “quaisquer outros litígios, controvérsias ou discordâncias relativas a direitos
patrimoniais disponíveis decorrentes do [...] contrato” (Cláusula Décima Sexta).
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Adicionalmente, a decisão do Poder Concedente deve se basear em critérios claros e objetivos, para evitar grandes assimetrias de informações e insegurança jurídica. É sabido que os concorrentes monitoram o comportamento
das suas contrapartes. A adoção de regras sobre prorrogação das concessões
pode atuar como elemento indutor de revelação de informações (signaling)
relevantes sobre os mercados e os concessionários.
De outra parte, há circunstâncias que podem desaconselhar a prorrogação, tais como: (i) restringe-se a competição pelo mercado (afasta contestabilidade, impede novos entrantes); (ii) não assegura necessariamente a maximização dos ganhos para o Poder concedente e os usuários, em razão da falta
de disputa (embora seja possível a adoção de soluções alternativas que permitam à União se apropriar de rendas extraordinárias proporcionadas pelo
prazo adicionado ao contrato original, ou então impor o compartilhamento
de ganhos de e iciência com os usuários durante o período da prorrogação);
(iii) dispensa de justi icativa de vantajosidade (mantém decisor público em
zona de conforto); (iv) mitiga risco de questionamento potencial de órgãos de
controle; (v) incompatibilidade com a política governamental de privatização
de empresas estatais do setor elétrico.
A renovação sem regras e procedimentos claros pode constituir instrumento para fechar o mercado a potenciais entrantes, inibindo a concorrência
e a contestabilidade na prestação dos serviços. A possibilidade de renovação
para concessionários correntes não deve excluir a contestação de potenciais
concorrentes, de forma a balizar a onerosidade da concessão e sinalizar parâmetros coerentes para o contrato.

8.8 Impactos para Consumidores e Contribuintes
A renovação ou licitação das concessões pode produzir efeitos distintos para
consumidores e contribuintes, a depender dos termos praticados e objetivos
perseguidos. a outorga pode ser concedida de forma onerosa, através de arrecadação para o Tesouro, privilegiando contribuintes; ou mediante a menor
tarifa ofertada para prestação do serviço, a maior qualidade ou o maior nível de
investimentos comprometido ao longo do período, bene iciando consumidores.
As disputas alocativas não envolvem apenas a destinação dos luxos projetados entre contribuintes e consumidores correntes, mas também afetam
alocações entre gerações, a depender das consequências intertemporais das
escolhas presentes. Pode-se privilegiar arrecadação corrente, exigindo paga-
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mento a valor presente do luxo projetado (boni icação pela outorga), ou prever pagamentos ao longo do contrato.
A renovação não onerosa pode igurar como instrumento para beneiciar, em tese, os consumidores, a exemplo dos objetivos iniciais da MP nº
579/2012; porém, pode implicar perdas no longo prazo decorrentes da não-contestabilidade na entrada, a depender do grau e do alcance da regulação
ao longo do contrato. De outro modo, a licitação apenas com objetivos arrecadatórios pode comprometer a sustentabilidade da concessão ou reduzir os
graus para melhoria e ampliação dos serviços ao longo do tempo.
Renovações de outorga que perpetuem o status quo podem reduzir o
espaço para inovações e aprimoramentos ao longo do contrato, comprometendo a estrutura de incentivos que resulte em alocações mais e icientes de
recursos, com melhorias na provisão dos serviços. O término das concessões
é momento ideal para rever a matriz de alocação de riscos e a estrutura de
incentivos face aos objetivos, riscos e desa ios futuros percebidos. Por outro
lado, a perspectiva de licitação frequente em período curto ou insu iciente
para amortização e remuneração de ciclo de investimentos mínimos, bem
como a revisão reiterada da matriz de riscos do contrato, pode comprometer
os incentivos à e iciência econômica e alocativa e a própria sustentabilidade
da outorga. Em ambos os casos, a discricionariedade do Poder Concedente
compromete as condições para melhoria e prestação adequada do serviço,
indo ao encontro do bem-estar de consumidores e contribuintes. A busca
simplista por modicidade tarifária pode encobrir meios deletérios à sustentabilidade da concessão, incluindo o próprio acesso ao serviço (affordability)
no longo prazo.
Em segmentos competitivos, a competição no mercado, ao invés da competição na entrada pelo mercado futuro, pode reduzir as disputas alocativas geralmente presentes nos dilemas entre renovar ou (re)licitar. Em segmentos não
competitivos, a prorrogação não deve reduzir graus de contestação na entrada
ou da regulação ao longo do contrato. É desejável que a escolha entre renovar
ou (re)licitar as outorgas não afete o espaço para reformas e aprimoramentos
regulatórios e de desenho de mercado. De modo geral, os impactos para consumidores ou contribuintes dependem mais do desenho das concessões, da estrutura do mercado subjacente e dos objetivos motivadores do Poder Concedente
do que propriamente dos dilemas entre renovar ou (re)licitar as outorgas.

9

Análise de Valuation para
Usina Hidrelétrica
A análise de valuation surgiu como exercício para elucidar questões relevantes que foram apontadas nas discussões do projeto, tais como as de inições
de prazo de duração dos contratos de concessão e do valor da outorga para
renovação ou (re)licitação.
Em virtude das singularidades dos segmentos do setor elétrico e dos diversos contratos, não há aspiração de determinar por meio da análise de valuation
prazos e valores de outorgas ideais. Nesse sentido, elegeu-se um empreendimento
do segmento de geração para o exercício de valuation. Não obstante, a análise é
uma ferramenta importante para orientar as discussões, ao ilustrar parâmetros
que impactam de forma signi icativa o valor do empreendimento estudado.
Nesta seção são apresentados: o modelo de valuation desenvolvido para
a avaliação de um empreendimento de geração, suas premissas e cenários
para análise de sensibilidade, com os principais links de interesse e as hipóteses centrais utilizadas. Em seguida, apresentam-se os principais resultados
do modelo desenvolvido, a partir dos cenários analisados.

9.1 Definições e Premissas
Foi desenvolvido estudo de caso para um contrato de concessão de geração de
energia elétrica a partir de empreendimento existente e com possibilidade de
prorrogação por mais 20 anos (usina hidrelétrica com capacidade instalada
de 200 MW e energia assegurada na ordem de 135 MW médios).
A análise considera uma renovação pelo prazo adicional de 20 anos.
Foram utilizadas informações sobre custos de manutenção e operação
da usina, CAPEX (despesas de capital), amortização média do Uso de Bem
Público (UBP) de usinas hidrelétricas, dentre outras premissas inanceiras.
Empregado como proxy para o valor de outorga do empreendimento, o cálculo do valor anual de UBP foi realizado adotando a metodologia estabelecida
na Resolução Normativa ANEEL nº 859/2019 para aproveitamentos hidrelétricos alcançados pelo art. 2º da Lei nº 12.783/2013, nos termos do art. 2º do
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Decreto nº 9.158/2017, ou seja, outorgas para aproveitamento de potencial
hidráulico com capacidade instalada superior a 5 MW e inferior ou igual a 50
MW. Por simpli icação, e considerada a natureza da atividade de geração de
energia, assume-se que o custo de desmobilização seja negligível.
Em relação ao portfólio comercial da concessionária, assume-se a hipótese para o caso-base, no sentido de que a receita é composta por 70% de contratos negociados no ACR e 30% da energia negociada no ACL. As informações necessárias para compor preços futuros de contratos foram obtidas pela
curva forward de preços a partir do site da DCIDE294 (curva). A curva forward
– também conhecida como estrutura a termo –, re lete uma expectativa do
mercado e, no caso especí ico de comercialização de energia elétrica, de ine
os preços nos quais uma posição em aberto de energia pode ser liquidada no
mercado para diversas maturidades (FELIZZATI et al, 2019). Ou seja, utilizando informações referentes ao preço de negociação em uma data t para a
maturidade k (a data do suprimento de energia) para diferentes combinações
do par (t,k), é possível construir a estrutura a termo dos preços de energia,
assim como o mercado inanceiro as constrói para juros e câmbio.
Como taxa de desconto no caso base, será empregado o custo de capital
regulatório para geração, ajustado para valores nominais (projeção do IPCA
do boletim Focus). Outra hipótese relevante do exercício, derivada das discussões do projeto, é de que o prazo contratual seja su iciente para a amortização/depreciação completa de UBP e imobilizados.
Ressalta-se que o impacto de MRE e GSF não são avaliados, não obstante
a relevância desses aspectos para o valor do contrato de concessão.

9.2 Modelo para Valuation de uma Usina Hidrelétrica
A análise de valor para o estudo de caso foi desenvolvido a partir dos conhecidos métodos de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) e as simulações realizadas consideram a ótica da concessionária. O método do FCD é uma forma de
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Plataforma colaborativa de preços futuros de energia elétrica, em que se processa e disponibiliza referências de consenso diárias para negociação de energia a futuro nas fontes Convencional e Incentivada 50% para os quatro submercados. A apuração é realizada semanalmente
pela DCIDE, utilizando um processo de Benchmark das Curvas Forward, onde os agentes mais
comercialmente ativos inserem suas referências de preços individuais para um horizonte de
cinco anos em troca de métricas agregadas de todos os participantes do processo. (https://
www.dcide.com.br/).
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avaliar o valor de uma empresa ou projeto pelo luxo de caixa livre para a
irma (FCFF), que representa a geração de caixa operacional e que deve ser
descontada pelo custo médio ponderado do capital (WACC, da expressão em
inglês weighted average cost of capital):

Assim, são calculados para cada ano de vida dos projetos o Fluxo de Caixa da
Firma (FCFF) e apresenta-se a taxa interna de retorno (TIR) do empreendimento.
Cabe explicitar que os cenários analisados não contemplam qualquer melhoria
obtida através de ajustes nas demonstrações contábeis (Balance Sheet).
Em seguida, para a análise comparativa, a partir da taxa interna de
retorno (TIR) projetada da renovação efetua-se uma comparação com uma
taxa de atratividade mínima (TAM). A TAM é a taxa mínima de retorno esperado para um determinado investimento e representa um parâmetro para
de inir a viabilidade inanceira desse projeto. Para o caso base, considera-se
como TAM a taxa de juros forward equivalente estimada a partir da curva da
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ANBIMA para o título do Tesouro Direto denominado NTNB (também conhecido como o Tesouro IPCA+ com juros semestrais).
De forma análoga ao descrito anteriormente para a curva forward de
preços de energia, a taxa de juros forward – também conhecida como taxa
futura ou taxa a termo –, é a taxa de juros implícita pelas taxas à vista para
períodos de tempo no futuro. Ou seja, é a taxa constante que deve vigorar
para determinado período em relação à data presente em que se está analisando ou preci icando um luxo de caixa qualquer. Neste caso, como é avaliado um projeto com contrato de concessão de 20 anos, é estimada a taxa
forward para 20 anos.

9.3 Cenários para Análise de Sensibilidade do Valuation
A partir do modelo de valuation desenvolvido, são simulados diversos cenários
alternativos com sensibilização para os parâmetros utilizados no caso-base.
Para a taxa de atratividade mínima, além do caso base (taxa forward
pelas NTNB’s), dois outros valores são considerados:
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i)

Custo de capital, medido/avaliado pelo WACC regulatório;

ii)

estimativa de WACC para um produtor independente – neste caso
foi considerado um spread adicional de 2% (em termos reais) com
base em três estudos da BC Hydro (RAPHALS E HENDRICKS, 2017;
WILSON et al, 2014; BC HYDRO, 2013).

Em relação ao portfólio de comercialização da energia produzida, além
do caso base onde 70% da energia será contratada no ambiente regulado por
meio de leilões (70% ACR/30% ACL), dois cenários foram considerados:
i)

60% ACR/40% ACL;

ii)

50% ACR/50% ACL.

Para a revisão da garantia ísica da usina, além do caso base (energia
assegurada de 135MW), dois cenários são considerados:
i)

revisão de 5% a cada 5 anos respeitando o limite de 10% do valor
original, conforme disposto nos contratos e na regulação;

ii)

revisão de 2,5% a cada 5 anos respeitando o limite de 10% do valor
original.

Para o valor de outorga, além do caso base que emprega o valor anual do
uso do bem público (UBP) de inido pela ANEEL para prorrogação de outorgas
de concessão, dois cenários alternativos são considerados:
i)

valor de outorga com pagamento à vista, conforme caso das usinas da CEEE GT que teve valor de inido pelo MME em dezembro de
2020 ajustado para o prazo considerado;

ii)

valor de outorga com pagamento à vista baseado no valor de inido
para o leilão de 2017 que negociou outorga das usinas hidrelétricas de São Simão, Jaguara, Miranda e Volta Grande, ajustado para o
prazo considerado.

9.4 Resultados e Reflexões
Para o caso base de inido para as análises, a TIR é estimada em 9,12% para
o período de renovação do contrato de concessão. A taxa de atratividade
mínima para 20 anos foi projetada em 4,65% ao ano; ou seja, o critério de viabilidade do investimento é atendido pois a TIR estimada do projeto é superior
à TAM. Avaliando os cenários de sensibilidade eleitos para TAM, o critério de
viabilidade é atendido em todos eles já que as taxas são inferiores à estima-
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tiva de TIR para o caso base (Tabela 9.1). O WACC regulatório em termos reais
vigente em 2020 para o segmento de geração foi calculado pela ANEEL em
6,96% ao ano.
Tabela 9.1 Valores para sensibilidade da TAM - Anual
Taxa de Atratividade Mínima (TAM)
Base - Forward 20 anos

4,65%

S1 - WACC Reg G 2019

6,96%

S1 - WACC Reg D 2019

7,32%

S2 - Prêmio Produtor Independente

8,96%

Fonte: FGV

Os resultados das estimativas para as análises de sensibilidade são apresentados na Tabela 2. Para a receita do concessionário, a composição do portfólio entre contratos do ACR e do ACL impactam o valuation com reduções na
TIR estimada para 8,73% no caso em que 40% da energia é negociada no ACL
e 60% no ACR e para 8,32% no caso da carteira que aloca metade dos contratos em cada ambiente. Esse resultado é condicionado à baixa volatilidade das
curvas forward para preços de energia.
Tabela 9.2 TIR estimada por cenário de sensibilidade
Cenários

Variável Sensibilizada

TIR em 2026

S00

Base

9,14%

S01

Portfolio - 60% ACR/40% ACL

8,73%

S02

Portfolio - 50% ACR/50% ACL

8,32%

S03

Garantia Física - -5% a cada 5 anos

8,43%

S04

Garantia Física - -2,5% a cada 5 anos

8,72%

S05

Outorga - Leilão 2017

9,19%

S06

Outorga - Leilão 2017 - <500MW

8,95%

S07

Outorga - CEEE GT 2020

28,66%

Fonte: FGV

Para a revisão da garantia ísica, veri ica-se que revisões para valores
superiores ao caso base implicam o aumento da TIR estimada. Por outro lado,
uma revisão que acarrete redução da garantia ísica é realmente prejudicial ao
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concessionário, já que o efeito de redução de receitas é predominante. Ainda
diante das reduções da TIR estimadas para esses casos, os valores ainda são
maiores que a TAM para o caso base e para a sensibilidade que considera o
WACC regulatório. O critério de viabilidade do projeto não é atendido para o
último cenário de sensibilidade da TAM, cujo valor de 8,96% é superior aos
valores estimados para a TIR.
As análises de sensibilidade para o valor de outorga foram realizadas
para cenários alternativos que consideram pagamento à vista no momento
da renovação da concessão e utilizam como referência valores mínimos de
outorga (VMO) de concessão de inidos pelo MME para leilões anteriores.
Foram escolhidas as usinas da CEEE-GT, conforme valores e condições de inidos pelo em dezembro de 2020, por meio da Portaria Interministerial
MME-ME nº 1, e os valores e condições propostos na Resolução CNPE nº 12
para o leilão de 2017 das UHEs São Simão, Jaguara, Miranda e Volta Grande. A
opção por esses casos fundamenta-se na de inição recente para o primeiro e
nas características das usinas concedidas no segundo caso.
Os três cenários construídos para estimativa de valor de outorga são
reportados na Tabela 9.3. O primeiro cenário utiliza o VMO médio proporcional à capacidade instalada e o ágio médio para todas as centrais geradoras
negociadas no leilão de 2017. Em função do per il da usina objeto da análise,
o segundo cenário utiliza o VMO médio proporcional à capacidade instalada
e o ágio médio tendo em conta apenas as UHEs com potência de até 500 MW.
Por im, o terceiro cenário considera VMO médio proporcional à capacidade
instalada para todas as usinas da CEEE-GT e o ágio médio do leilão de 2017, já
que a licitação de privatização dos ativos em questão ainda não ocorreu. Em
todos os três cenários, o valor inal empregado foi corrigido para o prazo de
renovação considerado e a potência da usina em análise, além de ser feita a
atualização para valores de 2025 utilizando o IPCA até 2020 e a expectativa
de IPCA do Boletim Focus do Banco Central para os anos posteriores.
Tabela 9.3 Estimativa de valor de outorga para
análises de sensibilidade
Leilão Referência

VMO Médio

Ágio

Valor Corrigido

Leilão 2017

R$ 2.763.888.994,64

9,73%

R$ 711.609.825,89

Leilão 2017 - <500MW

R$ 1.438.203.125,02

14,74%

R$ 723.827.784,23

CEEE GT 2020

R$ 1.395.760.871,51

-

R$ 273.822.025,30

Fonte: FGV
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Os resultados das análises de sensibilidade para o valor de outorga são
reportados nas linhas S05 a S07 da Tabela 9.2. Em relação ao cenário base,
houve redução marginal da TIR estimada em S06 e aumento da TIR em S05 e
S07. Para os três cenários de sensibilidade do valor de outorga, em comparação com o da taxa mínima de atratividade, a TIR estimada é maior que a TAM e
atende ao critério de atratividade do projeto. Confrontando os três resultados
obtidos, observa-se que eles se mostram muito sensíveis ao valor de outorga.
Isso indica a importância que a de inição desse valor seja precedida de avaliação analítica e baseada em métodos robustos.
Conforme descrito na metodologia, as análises foram realizadas pela
ótica da concessionária. Entretanto, é possível extrair a recomendação de
soluções neutras a partir das simulações, que demonstrem bene ícios para o
mercado e a sociedade.
Uma visão complementar aborda os dilemas (trade-offs) enfrentados
pelo Poder Concedente, em particular diante das escolhas entre “renovar”
ou “(re)licitar” as outorgas ao término da concessão. Nesse tipo de análise, o
valuation deveria ser adaptado para encontrar um “ponto de equilíbrio” entre
a arrecadação oriunda da licitação, somada aos custos com o seu desenho, e o
novo valor de outorga pelo uso do bem público em caso de renovação. Tal análise inanceira, evidentemente, pressupõe um mesmo nível de e iciência entre
o concessionário atual e os eventuais postulantes no certame competitivo.

10
Conclusões e Propostas para
Aprimoramentos

10.1 Permissivos Existentes no Marco Normativo Vigente e
Possíveis Lacunas para Prorrogação de Concessões
Conforme examinado no Capítulo 1 deste Projeto de P&D, a concentração
temporal do vencimento das concessões no setor elétrico constitui questão
de alta relevância no contexto brasileiro recente.
De fato, o panorama atual sobre os termos inais dos contratos de concessão de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica apresenta importantes desa ios e oportunidades no curto e médio prazos, levando-se em conta
especialmente o per il das outorgas vincendas no horizonte 2025 a 2032.
Como já referido, trata-se, em sua grande maioria, de dois novos grupos
de concessões emanadas da reestruturação setorial de 1995, com regimes
regulatórios diferenciados: as contratadas mediante licitação da outorga e as
novas concessões associadas à privatização de concessionárias, cujas cláusulas contratuais de prorrogação, a critério do Poder Concedente, têm reconhecido respaldo constitucional e legal.
Resumidamente, no segmento de distribuição, 20 concessões – todas
decorrentes de desestatizações na segunda metade da década de 1990 e
outorgadas por 30 anos – vencem entre 2025 e 2031, representando cerca de
62% do mercado total regulado.
Na transmissão, 24 concessões expiram entre 2025 e 2031. Contratadas
por 30 anos e totalizando aproximadamente 8.000 km de extensão de linhas,
3 dessas outorgas resultam de privatização de concessionárias verticalizadas, enquanto as outras 21 foram licitadas com base no art. 4º, § 3º, da Lei
nº 9.074/1995 (concessões novas).
Já no segmento de geração, 85 usinas hidrelétricas (com potência total da
ordem de 29 GW) têm concessões vincendas no período de 2021 a 2032, sendo
de destacar, desse subconjunto: (i) as novas outorgas associadas a processos
de privatização, tanto de distribuidoras (então verticalizadas) quanto de geradoras; (ii) as concessões de aproveitamentos hidrelétricos licitadas pelo antigo
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DNAEE no período entre a CF/1988 e a Lei Geral de Concessões (8.987/1995);
(iiii) as usinas com obras atrasadas/paralisadas, que receberam tratamento de
outorga nova (35 anos de vigência); e (iv) as primeiras outorgas de uso de bem
público licitadas com base no art. 4º, § 2º, da Lei nº 9.074/1995.
As concessões associadas a desestatizações de concessionárias de serviços de
energia elétrica foram, à época, contratadas por 30 anos, como outorga nova, com
base nas regras especí icas dos arts. 27 a 30 da Lei nº 9.074/1995, ainda em vigor.
Em uma análise preliminar acerca da legislação aplicável a esse universo
de concessões vincendas no horizonte deste estudo (consoante retratado nas
Figuras 3.10, 3.11 e 3.12) vis-à-vis as disposições contratuais correspondentes
e as práticas de maneira geral observadas nesse tema pelo Poder Concedente,
é possível alcançar as seguintes conclusões:
i)

a renovação dos contratos de concessão de distribuição com termo
inal entre 2025 e 2031, pelo prazo de 30 anos, pode, a critério do
Poder Concedente, ser implementada com base nos comandos legais
e regulamentares vigentes, ou seja, a teor do disposto no art. 27 da
Lei nº 9.074/1995 c/c art. 7º da Lei nº 12.783/2013 e de acordo com
os critérios estabelecidos no Decreto nº 8.461/2015, independentemente de qualquer alteração normativa,295,296 ainda que se possa
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Não se ignora, evidentemente, a locução “alcançadas pelo art. 22 da Lei nº 9.074 de 1995”,
constante do caput do art. 7º da Lei nº 12.783/2013, para delimitar a sua abrangência.
Não obstante, do mesmo modo que o Poder Concedente soube interpretar a “vontade do legislador” quando da deliberação do pedido de renovação da concessão da CELTINS (Processo nº
48500.000556/2017-48), cuja prorrogação anterior não se deu efetivamente ao amparo do art.
22 da Lei nº 9.074/1995 [pela simples razão de o ato correspondente (Portaria MME nº 14, de
22/01/1990) ser anterior a este diploma legal], adota-se raciocínio semelhante ao que prevaleceu
no referido feito, ou seja, o de que a concessão da CELTINS foi reagrupada nos termos do aludido art. 22, assim como procedido em relação às concessões das distribuidoras privatizadas.
Ademais, poder-se-ia inferir que, caso as titulares das outorgas de distribuição objeto de
desestatização não tivessem, à época, optado por esse caminho (incentivados pelo art. 27 da
Lei nº 9.074/1995 como forma de obter outorga nova, por 30 anos, ao invés de prorrogação
da antiga, por somente 20 anos, com base no art. 22 da Lei nº 9.074/1995), suas concessões já
teriam sido renovadas, pelo prazo de 30 anos, nas condições do art. 7º da Lei nº 12.783/2013,
e estariam vigorando até 2045, como sucedeu com 26 outorgas desse segmento, discriminadas na Tabela 1.4 (sem incluir 7 outras concessões associadas à privatização das empresas
controladas pela Eletrobras e da CEA, cujos termos inais vão de 2048 a 2051).
Cabe sublinhar ainda que o ato ministerial (Despacho de 23/10/2019) que defere o requerimento de prorrogação e convoca a CELTINS para a assinatura do Sexto Termo Aditivo ao
Contrato de Concessão nº 52/1999 faz menção genérica ao “disposto na Lei nº 12.783/2013”
e ao art. 11 de suas “Disposições Gerais”. O próprio Termo Aditivo, em sua Cláusula Primeira,
utiliza a expressão “com fulcro na Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013”.

296

Não se desconhece também a proposta contida no Substitutivo de Plenário ao Projeto de
Lei nº 414/2021 (versão preliminar divulgada no dia 25/02/2022), de autoria do Relator,
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admitir algum nível de atualização desses requisitos, especialmente
em face das inovações tecnológicas, da digitalização e da descentralização em curso, que vêm transformando as redes de distribuição de
energia elétrica e o modelo de negócio nesse segmento;
ii)

as concessões de transmissão vincendas no período de 2025 a
2032 podem, a critério do Poder Concedente, ser prorrogadas, por
30 anos, com supedâneo nos arts. 27 e 4º, § 3º,297 ambos da Lei nº
9.074/1995, c/c art. 6º da Lei nº 12.783/2013,298 mediante aceitação expressa pelas concessionárias da “receita ixada conforme critérios estabelecidos pela ANEEL” e “submissão aos padrões de qualidade de serviço ixados pela ANEEL”,299 possivelmente adaptados
para um novo contexto, no qual não se objetive redução de RAP a
qualquer custo (como implementado pela MP nº 579/2012), o que,
contraditoriamente, resultou na majoração de tarifas dos consumidores de energia elétrica, através da incorporação do pagamento de
indenizações bilionárias às transmissoras;

Deputado Fernando Coelho, para acrescentar o art. 28-A à Lei nº 9.074/1995, de modo a
deixar explícito que “as concessões de distribuição de energia elétrica outorgadas como
consequência dos processos licitatórios previstos nos arts. 27 e 28 poderão ser prorrogadas
pelo Poder Concedente, observados os critérios e disposições do art. 7º da Lei nº 12.783, de
11 de janeiro de 2013”. Tal proposição legislativa, caso transformada em lei, viria, por óbvio,
conferir ainda mais clareza à presente interpretação e, consequentemente, maior segurança jurídica. Entende-se, todavia, que ela não seria imprescindível.
297

A propósito desse § 3º do art. 4º da Lei nº 9.074/1995, é oportuno observar que consta do
Substitutivo de Plenário ao Projeto de Lei nº 414/2021 proposta no sentido de seu desdobramento em dois parágrafos distintos (§§ 3º e 3º-A), de modo a ampliar para 35 anos o prazo
máximo para as concessões de transmissão doravante contratadas (com a possibilidade de
prorrogação por igual período), mantendo-se em até 30 anos o prazo máximo das outorgas
de distribuição que venham a ser contratadas.

298

O art. 6º da Lei nº 12.783/2013 faz referência às concessões alcançadas pelo § 5º do art. 17
da Lei nº 9.074/1995 (instalações de transmissão integrantes da rede básica cujas outorgas
foram prorrogadas por 20 anos, sem ônus, e venceriam em 2015). Tais concessões foram então renovadas, pelo prazo de 30 anos, mediante critério que busca deduzir da receita auferida
pelo serviço de transmissão a parcela de investimentos já depreciados ou amortizados. Além
de conceitualmente aplicável tal critério ao subconjunto de outorgas contratadas mediante
licitação, cabe observar que as regras para a realização dos certames correspondentes, incluindo a expressa menção à modalidade de leilão, acham-se previstas no § 1º do art. 17 da
Lei nº 9.074/1995. É sintomático o fato de o art. 17 integrar a Seção IV da citada Lei e não, a
sua Seção V, que trata “Da Prorrogação das Concessões Atuais”.

299

Relativamente às condições de que trata o parágrafo único do 6º da Lei nº 12.783/2013, registra-se que, para além das “concessões de transmissão alcançadas pelo § 5º do art. 17 da Lei
nº 9.074/1995”, o § 3º do art. 8º da Lei nº 12.783/2013 já prevê a sua aplicação também nos
processos licitatórios das outorgas de transmissão não prorrogadas.
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iii) relativamente às concessões de geração hidrelétrica com termo
inal entre 2021 e 2032, há suporte normativo e contratual para a
renovação ou nova outorga, a critério do Poder Concedente, pelo
prazo de 30 anos:
a)

das concessões decorrentes de privatizações de empresas
federais e estaduais – verticalizadas ou não –, realizadas ao
amparo do art. 27 da Lei nº 9.074/1995,300 sob os regimes de
serviço público ou produção independente. Caso a potência
instalada da usina seja igual ou inferior a 50 MW, aplicam-se
as regras do Decreto nº 9.158/2017 (pagamento de UBP +
CFURH), podendo ainda ser adotada a modalidade de autorização;

b)

das outorgas licitadas pelo antigo DNAEE no período anterior
à promulgação da Lei nº 8.987/1995301 – que se equiparam às
contratadas através de licitação nos termos do art. 4º, § 2º, da
Lei nº 9.074/1995 –, observadas, no que couber, as condições
da alínea “a”;

c)

das concessões de aproveitamentos hidrelétricos com obras atrasadas ou paralisadas, prorrogadas pelo prazo de 35 anos, sob o disposto no art. 20 da Lei nº 9.074/1995,302 para as quais tenha sido
aprovado plano de conclusão de obras pelo Poder Concedente,
aplicando-se, no que couber, as condições da alínea “a”;

d)

das concessões de uso de bem público (destinadas à produção
independente de energia) licitadas com fulcro no art. 4º, § 2º,
da Lei nº 9.074/1995, em relação às quais incidem as condições da alínea “a”, observada a capacidade instalada;

e)

das alcançadas pelo art. 19 da Lei nº 9.074/1995 (regime de
serviço público) e com potência instalada superior a 50 MW,
independentemente de prorrogação anterior, nas condições do
art. 1º da Lei nº 12.783/2013 (alocação de cotas de garantia

300

Ativos de geração hidrelétrica da Escelsa (Mascarenhas, Suiça e Rio Bonito), da LIHGT (Nilo
Peçanha, Pereira Passos, Santa Branca, etc), da AMPLA (Macabu, Areal e Piabanha), da COELBA (Alto Fêmeas e Presidente Goulart); da CPFL (Americana, Eloy Chaves, Dourados, etc); da
ENERSUL (Assis Chateaubriand); da CEMAT (Casca III, Primavera, etc); da GERASUL (Salto
Santiago, Salto Osório e Passo Fundo); da Cesp Tietê (Capivara, Taquaraçu, etc); da Cesp Paranapanema (Água Vermelha, Nova Avanhandava, etc).

301

A exemplo das PCHs Baruíto, Rondon II e Cachoeira, bem como da UHE João Camilo Penna.

302

Iniciando com a UHE Itá, cuja outorga vence em 2030.
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ísica às distribuidoras, com remuneração por receita ixada
pela ANEEL e assunção do risco hidrológico);303
f)

das outorgas de serviço público (alcançadas pelo art. 19 da Lei
nº 9.074/1995) e de uso de bem público destinadas à produção independente de energia, com potência instalada superior
a 5 MW e igual ou inferior a 50 MW, e à autoprodução (sem limite
de potência, desde que a UHE não esteja interligada ao SIN), nas
condições de onerosidade do art. 2º da Lei nº 12.783/2013 e do
Decreto nº 9.158/2017 (pagamento de UBP + CFURH);304

g)

das UHEs prorrogadas anteriormente com base no art. 19 da
Lei nº 9.074/1995 e que optaram(em) pela privatização dos
respectivos ativos, com nova outorga e alteração do regime
para produção independente, nos termos do art. 27 dessa
mesma Lei e do Decreto nº 9.271/2018 (pagamento de UBP +
Boni icação pela Outorga + ágio sobre o valor mínimo das ações
da empresa);

h)

das usinas hidrelétricas de subsidiárias da Eletrobras cuja
antecipação dos efeitos da prorrogação foi autorizada pela Lei
nº 14.182/2021 (também com nova outorga e alteração do
regime para produção independente), mediante o pagamento
de Boni icação pela Outorga e recolhimento à CDE (50% do
Valor Adicionado à Concessão, para cada rubrica) e assunção
do risco hidrológico.

Como observado, não se identi icam lacunas legais que possam obstar
a renovação, a critério do Poder Concedente, desse relevante conjunto totalizando 129 concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica com vencimento no período de 2025 a 2032, oriundas, em sua grande
maioria, de licitações especí icas ou de outorgas associadas a privatizações
de concessionárias.
303

Nesse ponto, ver comentários na sequência.

304

A partir da nova redação dada ao art. 2º da Lei nº 12.783/2013 pela Lei nº 13.360/2016,
o Poder Concedente tem entendido que haveria impedimento para a renovação de outorga,
em qualquer regime, que tenha sido anteriormente prorrogada. Pelas razões declinadas na
análise dos casos de prorrogação das concessões da PCH Paranoá e Rio das Pedras (Seção
5.7 deste Estudo), considera-se indevida essa restrição. Caso revista a atual interpretação do
MME, poderiam ser renovadas, a título oneroso, entre outras usinas com potência ≤ 50 MW,
as concessões das PCHs Salto do Iporanga, Antas II, Rio das Pedras, Poço Fundo, São Bernardo,
Guaricana, Chaminé, Jurupará e Derivação do Rio Jordão.
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Há, na realidade, espaço para se conferir maior segurança jurídica na
aplicação da legislação especí ica, mediante, por exemplo, a inclusão de
disposição expressa quanto à extensão do art. 7º da Lei nº 12.783/2013 às
concessões de distribuição resultantes de processos de desestatização, aliás
como contemplado em proposta contida no Substitutivo ao PL nº 414/2021.
Ainda em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o mesmo
raciocínio poderia ser adotado em relação às outorgas de transmissão discriminadas da Tabela 1.2, explicitando-se que estas também são abrangidas pelo
art. 6º da Lei nº 12.783/2013.
Existe também a oportunidade de aperfeiçoamento das regras de renovação de outorgas que não mais se adequam à realidade setorial e aos ditames de sua modernização, a exemplo do art. 1º da Lei nº 12.783/2013, o
qual condiciona a prorrogação das concessões alcançadas pelo art. 19 da Lei
nº 9.074/1995 à aceitação, pela concessionária de geração hidrelétrica, de
remuneração por tarifa calculada pela ANEEL e alocação de cotas da garantia
ísica de energia às distribuidoras.
Neste caso, conforme comentado no Quadro 2 e na Seção 5.7 deste documento, embora vigente o referido comando legal, há expressa diretriz ministerial quanto ao “ im do regime de cotas para UHEs prorrogadas ou licitadas
e destinação de parte do bene ício econômico de outorgas para a CDE”, nos
termos da Proposta Compilada de Aprimoramento Contemplando Todas as
Alterações, resultante da CP nº 33/2017-MME.
Para tanto, no bojo da recente Lei de Desestatização da Eletrobras (nº
14.182/2021), foi autorizada a renovação antecipada das concessões das UHEs
Tucuruí e Mascarenhas de Moraes já com base nessa diretriz e nas condições
indicadas na alínea “g” desta Seção. Também está prevista a “descotização” de
outras 20 centrais hidrelétricas, sob as mesmas condições. Não é demais lembrar que os processos de prorrogação das outorgas dessas usinas, nos termos
do art. 1º da Lei nº 12.783/2013, ou seja, sob o regime de cotas, tramitam na
ANEEL desde 2019, a partir de requerimentos das subsidiárias Eletronorte e
Furnas, com 5 anos de antecedência em relação a seus termos inais. Carecem,
portanto, tais processos, da necessária formalização quanto ao seu arquivamento, por perda de objeto.
De outro lado, alternativamente, enquanto não aprovado o PL nº 414/2021
– que encerra propostas voltadas à alteração do regime de cotas e à implementação de novos casos de “descotização” –, os titulares de outorgas de geração
também com requerimentos de renovação (formalmente em tramitação) lastreados no art. 1º da Lei nº 12.783/2013 (e anteriormente prorrogadas nos ter-
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mos do art. 19 da Lei nº 9.074/1995), tais como as das UHEs Itaúba (CEEE-G),
Foz de Areia (Copel-GT); Sá Carvalho, Emborcação e Nova Ponte (Cemig-GT),
buscam o caminho da privatização desses ativos, através da criação de subsidiárias especí icas, como forma de assegurar a livre comercialização da energia
produzida, nas condições da legislação vigente.305
À sua vez, a partir das análises e re lexões oferecidas em relação aos processos de renovação das concessões das PCHs Paranoá e Rio das Pedras, considera-se importante a reavaliação do Poder Concedente quanto à interpretação (restritiva) que vem sendo conferida ao art. 2º da Lei nº 12.783/2013,
com a redação dada pela Lei nº 13.360/2016. Caso se considere incontornável
a limitação aparentemente trazida pela locução “desde que ainda não tenha
sido prorrogada”, caberia talvez uma alteração legal para resgatar o espírito
da Emenda que lhe deu origem.
Frente a esse quadro, pode-se admitir, no plano infralegal, a existência
de eventuais lacunas e/ou dubiedade na aplicação de critérios regulamentares para a renovação de algumas das concessões com termo inal até 2032.
Nada obstante, em face da atribuição de interpretar e integrar as normas ao
caso concreto, considera-se que o Poder Concedente dispõe de condições e
instrumentos necessários à sua tomada de decisão nesse campo, incluindo,
conforme o caso, a prévia edição de regulamentação complementar especí ica
(Decreto, Portaria Ministerial e/ou Resolução Normativa).
A par dessas análises e conclusões preliminares, que buscam retratar o
complexo mosaico de situações jurídicas e regimes regulatórios conformadoras de diferentes subconjuntos e características de concessões do setor elétrico com vencimento até 2032, com vistas a subsidiar as competentes decisões quanto às alternativas de prorrogação (a critério do Poder Concedente)
ou de licitação, acompanha-se com grande interesse a evolução das propostas
legislativas especí icas sobre o tema (conforme o Anexo D), notadamente as
contempladas no PL nº 414/2021 (resumidas no Quadro 6), que encabeça
a lista de prioridades da Agenda do Governo Federal para o ano de 2022, na
área de infraestrutura, no total geral de 45 pautas.306

305

Pagamento de UBP + Boni icação pela Outorga + ágio sobre o valor mínimo das ações da empresa, conforme disposto no Decreto nº 9.271/2018.

306

Cf. Portaria Casa Civil nº667, de 09/02/2022.

Quadro 6 Principais propostas consideradas no Projeto de
Lei nº 414/2021 para o futuro das concessões de geração hidrelétrica
Além dos aspectos comentados nesta Seção 10.1, despertam especial atenção, no PL nº 414 apresentado em 10/02/2021 e no seu
Substitutivo de Plenário divulgado em 25/02/2022 (versão preliminar), no que diz respeito ao segmento de geração, as propostas de
alteração e/ou de inclusão dos seguintes dispositivos legais:
•
Art. 28 da Lei nº 9.074/1995 (alteração do § 1º e inclusão dos §§ 5º a 8º)
◦ São estabelecidas, como condições para a outorga de nova concessão, pelo prazo de até 30 anos, em caso de privatização de empresa geradora (federal, estadual ou municipal): (i) a mudança de regime para PIE; (ii) o pagamento de
CDE e de Bonificação pela Outorga correspondente a 50% do valor da concessão, para cada rubrica; (iii) a assunção
do risco hidrológico pelo gerador; (iv) o recálculo da garantia física, sem limite em relação ao montante anterior, com
sujeição a revisões periódicas posteriores; (v) o valor e a forma de pagamento da outorga serão definidos em ato conjunto do MME e ME; (vi) não é devido UBP; (vii) as regras se aplicam também às UHEs prorrogadas ou licitadas nos
termos da Lei nº 12.783/2013.
•

•

•
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Art. 1º-A da Lei nº 12.783/2013 (novo artigo)
◦ Dispõe que, a partir da sua vigência, poderão ser prorrogadas (inclusive com antecipação), uma única vez, por
até 30 anos, as concessões de UHEs com potência superior a 50 MW alcançadas pelo § 2º do art. 4º da Lei nº
9.074/1995,307 outorgadas anteriormente a 11/12/2003, desde que não tenham sido prorrogadas, observadas
as mesmas condições dos itens (i) a (v) acima. O Poder Concedente regulamentará procedimento de prorrogação
das usinas abrangidas por este artigo.
[Proposta constante do Substitutivo de Plenário, que altera significativamente o campo de aplicação deste dispositivo
em relação à versão do PL 414 apresentada em 10/02/2021: nesta, eram abrangidas as concessões de geração
hidrelétrica "alcançadas pelo art. 19 da Lei nº 9.074/1995" (regime de serviço público e já prorrogadas anteriormente por 20 anos), sem limite de potência. Essa nova proposta obstaria a prorrogação – mesmo onerosa – de
diversas usinas com concessões vincendas no horizonte até 2032, a exemplo das detidas pela CEMIG-GT e COPEL-GT,
caso não privatizadas como ativos de geração, bem como os de Balbina e Samuel, da Eletrobras.].
Art. 8º da Lei nº 12.783/2013 (acréscimo do § 2º-A)
◦ Impõe ao vencedor da licitação da outorga não prorrogada, nos termos do edital, a obrigação de adquirir do antigo
concessionário os bens reversíveis vinculados à prestação do serviço, pelo valor novo de reposição.
Art. 8º-E da Lei nº 12.783/2013 (novo artigo)
◦ Como regra geral, estabelece que, a partir da vigência deste artigo, serão licitadas pelo Poder Concedente as “concessões de geração de usinas hidrelétricas existentes com capacidade instalada superior a 50.000 kW (destinadas a
serviço público, autoprodução e/ou produção independente) com o advento de seu termo final”.
Para a licitação da outorga de concessão, cujo prazo será de 20 anos, define as mesmas condições dos itens (i) a (v) do
novo art. 28 acima, acrescidas da previsão de que a reversão dos bens da União ao final do prazo da outorga dar-se-á
sem indenização ao concessionário.
[Esta proposta representa uma mudança radical nas regras de transição aplicáveis às concessões de geração hidrelétrica. Além das "alcançadas pelo art. 19", abrange ainda as outorgadas com base nos arts. 20 (Plano de conclusão
de obras) e 27 (privatização de geradoras federais e estaduais], todos da Lei nº 9.074/1995.
Impossibilitando a prorrogação – mesmo onerosa e em condições semelhantes de cobrança de CDE e Bonificação
pela Outorga –, exclui a alternativa de antecipação da renovação, que se apresenta como solução (de maior racionalidade, com alinhamento de interesses do Poder Concedente e dos concessionários) capaz de evitar levantamentos
complexos de ativos não amortizados e pagamentos de indenizações, e também de contribuir para a modicidade
tarifária (a propósito desta, as alternativas de renovação onerosa e de licitação da outorga são rigorosamente
iguais, porquanto o montante a ser recolhido à CDE é fixado em 50% do valor adicionado à concessão. A distinção
entre essas opções se dá apenas em relação à Bonificação pela Outorga: para a primeira, 50% do VAC é valor fixo,
enquanto para a segunda, é valor mínimo).
Ademais, como ponderado por LANDAU (2011), dada a elevada concentração de ativos, a opção de levar à licitação
as outorgas com prazos a vencer em curto ou médio prazo pode não ser a mais adequada, em face da realidade
de capitais escassos, podendo afetar a competição no certame e comprometer o princípio da obtenção de proposta
mais vantajosa para a União.
Não obstante, no que se refere às novas concessões de uso de bem público de geração contratadas a partir de dezembro/2003 (entre as quais as dos projetos estruturantes de Santo Antônio, Jirau e Belo Monte), registra-se que a proposta é compatível com o disposto no § 9º do art. 4º da Lei nº 9.074/1995, incluído pela Lei nº 10.848/2004].

Englobam, principalmente, concessões de geração de uso de bem público licitadas e contratadas entre julho/1995 e dezembro de 2003, com prazo de 35 anos.
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•

Art. 8º-F da Lei nº 12.783/2013 (novo artigo)
◦ Também como regra geral, estatui que “as outorgas de concessão e de autorização de geração de usinas hidrelétricas
que não forem prorrogadas deverão ser licitadas pelo Poder Concedente, conforme disposto no art. 8º E”.

•

Art. 8º-G da Lei nº 12.783/2013 (novo artigo)
◦ Afasta a aplicação do art. 1º da Lei nº 12.783/2013 (regime de cotas de garantia física) a partir da vigência do art.
8º-G, “devendo ser observados os artigos 1º-A e 8º-F”.

10.2 Reduzir Incertezas e Fundamentar Discricionariedade:
Propostas de Procedimentos para Regulamentar a
Prorrogação e o Pagamento de Indenizações
Ao longo deste estudo, foram exaustivamente avaliados os aspectos conceituais e pragmáticos acerca da necessária ponderação entre as alternativas de
renovação ou de (re)licitação das concessões, em geral, e do setor elétrico, em
particular, como parte dos desa ios e dilemas dos gestores e formuladores de
políticas públicas, os quais não são exclusividade brasileira.
Por outro lado, avulta a noção de que as incertezas quanto à viabilidade
jurídica da prorrogação das concessões de geração, transmissão e distribuição
de energia elétrica derivam, em boa medida, da carência de abordagem sistemática, da falta de critérios e parâmetros objetivos para justi icar a decisão,
bem como da necessidade de um procedimento mais estruturado, previsível e
transparente. Esses fatores acabam alargando, inadvertidamente, os níveis de
discricionariedade do Poder Concedente e os possíveis con litos decorrentes.
Começando pelos procedimentos e critérios para prorrogação de concessões, o diagnóstico dos problemas vem desde 2004, quando a Diretoria da
ANEEL, no âmbito de diversos processos de renovação de outorgas de usinas
hidrelétricas encaminhados para decisão do MME, apontou “a necessidade
de alterações no Decreto nº 1.717/1995,308 para incorporar novos requisitos –
objetivos – e metodologias para avaliação dos pedidos de prorrogação de concessões de geração enquadráveis nos arts. 4º e 19 da Lei nº 9.074/95, voltados à
aferição do interesse público, conforme preconizado na Nota Técnica conjunta
nº 140/2004-SFF/SRE/SEM/ANEEL”.309
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Decreto que “estabelece procedimentos para prorrogação das concessões dos serviços públicos de energia elétrica de que trata a Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995”.

309

Vide comentários na Seção 5.2 deste documento.
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Especi icamente por ocasião da apreciação e deliberação do processo de
prorrogação das UHEs de titularidade da Cesp310 no âmbito da Diretoria da
Agência, em 2004, em face de divergências quanto ao seu encaminhamento,
“recomendou-se que a matéria fosse regulamentada de maneira exaustiva,
por meio da atuação conjunta entre o MME e ANEEL, para reavaliar e modiicar o Decreto nº 1.717/95 e a Portaria DNAEE nº 91/1996, que regulamentam o processo de renovação de concessões”.
Posteriormente, com o advento da MP nº 579, de 11/09/2012, foi editado o Decreto nº 7.805, de 14/09/2012, que a regulamenta e dispõe sobre
as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, a
redução de encargos setoriais e a modicidade tarifária.
Além de dirigir-se a norma provisória – sujeita a alterações e/ou mesmo
à caducidade, em caso de não conversão em lei no prazo constitucional –,
observa-se que o referido Decreto de regulamentação da MP nº 579 foi emitido apenas três dias após a edição daquela Medida com força de lei.
O Decreto nº 7.805/2012, contendo 5 capítulos, dispensa dois deles
aos procedimentos para (i) requerimento de prorrogação das concessões de
energia elétrica e (ii) indenização do valor novo de reposição, além de promover alterações tópicas nos Decretos nº 5.163/2004 e nº 5.177/2004. Porém,
não faz qualquer referência ao Decreto nº 1.717/1995, sequer para modi icar
ou revogar alguma(s) de suas disposições.
Ainda como normatizações da lei resultante da MP nº 579/2012 (Lei nº
12.783/2013), foram editados os Decretos nº 8.461/2015, nº 9.158/2017, nº
9.192/2017 e nº 9.271/2018, os quais regulamentam, respectivamente: (i) a
prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica de que trata o
art. 7º da Lei nº 12.783/2013; (ii) a prorrogação das concessões e das autorizações de geração de energia hidrelétrica abrangidas pelo art. 2º da Lei nº
12.783/2013; (iii) a licitação de concessões de distribuição e de transmissão
associadas à transferência de controle de pessoa jurídica prestadora do serviço
público de energia elétrica; e (iv) a outorga de contrato de concessão associada
à privatização de titular do serviço público de geração de energia elétrica.
Tais diplomas regulamentares de inem condições, requisitos, diretrizes,
critérios e procedimentos para prorrogação ou licitação das concessões a que
se re iram, incluindo disposições relativas a indenizações de ativos não amortizados ou depreciados. Em nenhum deles – do mesmo modo que no Decreto
nº 7.805/2012 –, não há qualquer referência ao Decreto nº 1.717/1995, ainda
que seja para revogá-lo, total ou parcialmente.
310

UHEs Ilha Solteira, Jupiá, Jaguari e Paraibuna.
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De outro lado, relativamente ao pagamento de indenizações, além dos
aspectos procedimentais, sobressaem problemas derivados de lacunas materiais, critérios e metodologias de apuração dos montantes correspondentes,
tanto no interesse do responsável por esse ônus quanto do seu bene iciário.
Urge, minimamente, harmonizar os contratos e atos de outorga de concessão ou autorização para incorporar a “Cláusula de Arbitragem voltada
exclusivamente à resolução de con litos sobre valores de indenizações por
ocasião da extinção da outorga”, que integra o modelo do contrato de concessão de uso de bem público de geração hidrelétrica desde 2007.311
Frente a esse quadro de dispersão312 e insulamento, quando se avizinha o
vencimento de parcela signi icativa de contratos nos três segmentos do setor
de energia elétrica – constituída essencialmente, repita-se, por novos grupos
de situações jurídicas e de regimes regulatórios –, impõe-se o desa io e a tarefa
de harmonização e consolidação desse arcabouço regulamentar, como medida
destinada à redução de incertezas e à melhoria da governança pública.
Nessa perspectiva, as soluções a seguir apresentadas procuram equacionar as preocupações e harmonizar os interesses das partes envolvidas, dentro
da moldura constitucional vigente. Além de orientar e robustecer a decisão
pública sobre a prorrogação de concessões e o seu procedimento, buscou-se
inovar o processo licitatório para escolha do novo concessionário, quando for
conveniente a substituição do atual incumbente ou este declinar da renovação, fora do contexto da privatização de empresas estatais.
Sob o ponto de vista formal, os aprimoramentos propostos levaram
em conta os limites jurídicos decorrentes da utilização de um instrumento
normativo infralegal, ou mais precisamente de um decreto presidencial. No
entanto, reconhece-se que a solução ideal poderia ser mais abrangente e
tocar em outros problemas setoriais já conhecidos. Nesse caso, porém, seria
necessária uma mudança legislativa de natureza estrutural, sujeita à construção de consensos políticos mais complexos.

311

Vide, por exemplo, os Contratos de Concessão de Geração nº 001-2008-MME-UHE Santo Antônio e nº 02/2014-MME-UHE São Manoel.

312

Essa profusão de regulamentos sobre prorrogação de concessões no setor elétrico, caso não
urgentemente equacionada, tende a se agravar, como se veri ica na proposta de Substitutivo
de Plenário ao PL nº 414/2021, no qual está prevista a edição de mais um regulamento sobre
“procedimento de prorrogação de concessões de geração das usinas hidrelétricas” (nos termos do § 5º do Art. 1º-A da Lei nº 12.783/2013, cuja inclusão é sugerida pelo Relator do PL
414, Deputado Fernando Coelho).
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De forma mais circunscrita, o decreto poderia – preferencialmente no
bojo de uma consolidação dos regulamentos referidos nesta Seção – dispor
sobre a renovação das concessões e o pagamento da indenização por investimentos não amortizados em bens reversíveis, condicionada à admissão em
lei e previsão em contrato. O foco do ato infralegal proposto, nos termos da
minuta de anteprojeto constante do Anexo C deste documento, recai sobre
procedimentos, prazos, parâmetros e condições básicas da prorrogação ou da
nova licitação. A ideia central foi propor um procedimento estruturado para a
formulação do requerimento de renovação e a tomada de decisão pelo Poder
Concedente, com previsibilidade, transparência e fundamentação adequada.
Nesse sentido, previu-se que a proposta de prorrogação pelo atual concessionário seja apresentada com antecedência adequada em relação ao término
do prazo contratual vigente e venha acompanhada de informações su icientes
para permitir a análise criteriosa do Poder Concedente. Entre as informações
necessárias, destaca-se a apresentação de estudo preliminar que demonstre as
vantagens da prorrogação para atendimento ao interesse público.
Além disso, o pedido de renovação da outorga deve conter a relação dos
bens vinculados à concessão, com informações sobre identi icação ísica;
estado de conservação; atualidade tecnológica; situação do licenciamento
ambiental; expectativa de vida útil remanescente; valor original de aquisição;
parcela do capital depreciado; valor de mercado no estado em que se encontram; e valor novo de reposição. Finalmente, exige-se que o requerimento
apresente o demonstrativo de cálculo, conforme as melhores práticas contábeis, dos investimentos em bens reversíveis vinculados à concessão, que
não estarão amortizados ao inal do prazo original do contrato, atestado por
empresa de auditoria independente.
A iniciativa equivale a uma manifestação de interesse privado, que será
submetida a consulta pública, icará sujeita a comentários e servirá para orientar a decisão do Poder Concedente. Este, após tomar conhecimento da proposta,
deverá respondê-la, de forma justi icada e tecnicamente embasada, podendo
aceitar, recusar ou sugerir ajustes, o que também será objeto de publicidade.
A decisão do Poder Concedente de prorrogar a concessão deverá se basear
em justi icativa fundamentada sobre o atendimento ao interesse público, levando-se em conta, entre outros, fatores tais como: (i) desempenho adequado do
concessionário atual na prestação do serviço, incluindo o grau de adesão a
indicadores de sustentabilidade estabelecidos em ato normativo de aplicação
geral; (ii) bom histórico de cumprimento das obrigações contratuais por parte
do atual concessionário; (iii) exoneração do Poder Concedente da obrigação
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de indenizar investimentos não amortizados; (iv) necessidade de compensar
o concessionário atual por novos investimentos ou desequilíbrios contratuais
anteriormente ocorridos; (v) concentração temporal do vencimento de concessões ou incerteza sobre o resultado da licitação em função de conjuntura de
mercado desfavorável; e (vi) oferecimento de contrapartidas pelo atual concessionário em bene ício da União ou do conjunto de usuários.
Os mesmos indicadores de sustentabilidade, utilizados para avaliar o
desempenho passado do concessionário, também poderão orientar a decisão do Poder Concedente de formular exigências mais rigorosas de desempenho futuro, no prazo adicional da outorga. Nesse sentido, apresenta-se na
Seção seguinte uma proposta de adoção de índices de sustentabilidade em
cinco dimensões.
De outro lado, deverá ser igualmente fundamentada a decisão de indeferimento do pedido de prorrogação da concessão. Nesta hipótese, quando da
realização da licitação da outorga correspondente, recomenda-se que o edital
observe determinadas condições, com o propósito de reduzir o potencial de
litigiosidade e favorecer a assunção da atividade pelo novo concessionário.
Quando a troca de concessionário se tornar inevitável, pode fazer sentido a sub-rogação automática em algumas obrigações vincendas contraídas
pelo antigo incumbente, tais como contratos de suprimento de energia, fornecedores essenciais e obrigações setoriais. Com isso, o concessionário continuará planejando sua atividade com a perspectiva de longo prazo, mesmo diante
da proximidade do inal da concessão.
Como possibilidade de inovações mais ousadas, porém, demandantes de
discussão mais ampla, com vistas à eventual consagração em lei, vislumbram-se as seguintes proposições (objeto de comentários no Quadro 7): (i) instituição do direito de preferência do atual concessionário, na nova licitação da
concessão extinta;313 (ii) previsão do rateio do ágio do preço de outorga entre
o Poder Concedente e o atual concessionário, na licitação de nova concessão
de geração de energia elétrica; e (iii) obrigação de o licitante vencedor realizar oferta pública de aquisição (OPA) das ações do capital da empresa concessionária cuja concessão se extinguiu pelo decurso do prazo.
313

“No caso da geração, renovar pura e simplesmente as concessões não é algo razoável. Sugiro
que se faça uma licitação inspirada na Lei do Inquilinato: quando o proprietário de um imóvel
quer vendê-lo, tem direito de preferência o atual inquilino. A lógica é diminuir os custos de
transação. Os dois lados podem sair ganhando e evitar as despesas com a mudança. Isso pode
evitar uma grande tragédia: que grandes concessionárias de geração se tornem empresas ocas.
Com prédios, engenheiros, secretárias e datilógrafos – mas sem usinas” [Entrevista do então
Diretor-Geral da ANEEL, Jerson Kelman, ao Valor Econômico, edição de 09/01/2009, apud
BATISTA (2009)].
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Quadro 7 Direito de preferência, rateio de ágio e oferta pública de
aquisição: possíveis inovações futuras

No caso de nova licitação após o término da concessão, a instituição do direito de preferência em favor do atual
concessionário, em igualdade de condições com a proposta vencedora, pode ser uma boa alternativa para assegurar o
alinhamento de interesses. A expectativa de permanecer na posição, ainda quando submetida à competição pública,
incentiva o atual concessionário a continuar investindo na preservação dos ativos concedidos. Por sua vez, o Poder
Concedente pode ser beneficiado pela dispensa do pagamento da indenização por investimentos em bens reversíveis
não amortizados.
Sabe-se que o valor de um negócio concedido pode variar tanto em função da expectativa de renovação, quanto do
critério utilizado para cálculo da indenização devida por investimentos não amortizados. Quanto maior a probabilidade
de renovação com menor custo para o atual concessionário, tanto maior será o valor do ativo. Por outro lado, o critério
de amortização financeira atende melhor aos interesses do concessionário, quando comparado com o VNR, sujeito a
depreciação conforme o prazo de vida útil definido pelo regulador.
Ocorre que a renovação consiste em uma decisão discricionária do Poder Concedente, não havendo direito adquirido
nem expetativa de direito para o concessionário. Por outro lado, sob a ótica do regulador, a amortização integral dos
investimentos deve ocorrer no prazo do contrato, notadamente quando o concessionário está sujeito ao regime de
liberdade de preços, como se verifica no caso da geração destinada à produção independente de energia elétrica.
Nesse contexto, o direito de preferência em favor do concessionário seria uma ferramenta adicional ao processo
de decisão acerca da prorrogação da concessão, para conferir maior previsibilidade ao valor do ativo concedido.
Primeiro, porque permite a continuidade da sua exploração pelo incumbente que exercer a preferência, mesmo quando
submetido a nova licitação. Portanto, afasta a incerteza sobre o componente discricionário da renovação. Segundo,
porque permite ao atual concessionário avaliar o ativo para o novo ciclo de concessão, considerando as condições de
mercado então vigentes, descontado o valor da indenização por investimentos não amortizados porventura cabível.
A falta do direito de preferência pode aumentar o grau de incerteza sobre a renovação da concessão, porquanto não
é possível assegurar a priori que haverá prorrogação (mesmo quanto autorizada por lei e prevista no contrato) e
tampouco estimar o custo que o Poder Concedente imporá ao atual concessionário se autorizar a extensão da outorga.
Em outras palavras, a discricionariedade do Poder Concedente significa uma imprevisibilidade maior sobre o valor do
ativo concedido, do que a segurança da renovação pelo exercício do direito de preferência, em condições de mercado
definidas na nova licitação.
O direito de preferência não é propriamente uma novidade no contexto das licitações públicas, servindo basicamente
para incentivar particulares a investir no ativo a ser licitado, ou compensar quem se encontre em posição especial em
relação a outros potenciais licitantes. Nesse sentido, vale registrar o disposto na Lei nº 14.011/2020, que assegura
a preferência ao interessado que custeou estudos preliminares e apresentou proposta de aquisição de imóvel de
propriedade da União. Se a proposta for aceita, a União fará a licitação com base no preço mínimo oferecido pelo
interessado, cabendo-lhe a prioridade na aquisição, em igualdade de condições com o lance vencedor. Por outro lado,
se o direito de preferência não for exercido, o interessado será ressarcido pelas despesas incorridas com a avaliação
do imóvel, equivalendo, em certa medida, à indenização devida ao antigo concessionário por investimentos não
amortizados em bens reversíveis.
Por outro lado, há opiniões contrárias à adoção do direito de preferência, em geral baseadas na teoria dos leilões, com
ênfase no argumento de que a medida agravaria o problema de assimetria de informações entre o atual concessionário
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e os potenciais licitantes, além de limitar a maximização do resultado esperado pelo Poder Concedente. A instituição do
direito de preferência poderia ainda retirar flexibilidade para a administração adotar modelagens específicas em novas
outorgas, consideradas mais eficientes e competitivas.
Ainda no caso de [re]licitação, seria interessante haver um mecanismo de mercado para lidar com a distorção
decorrente da subavaliação de bens reversíveis, nas concessões de geração de energia elétrica operadas no regime de
produção independente. Como se sabe, a vida útil real do ativo físico pode superar o prazo presumido de depreciação,
caso em que ainda terá valor de mercado, apesar de estar integralmente depreciado. Pode ocorrer ainda que o saldo
contábil não amortizado ou depreciado seja maior do que o VNR ajustado, que orienta o cálculo da indenização devida
ao concessionário, conforme disposto na Lei nº 12.783/2013. Também é possível que o prazo original da concessão
não seja suficiente para amortizar a totalidade dos investimentos inicialmente previstos, ou então porque tenha surgido
a necessidade de investimentos posteriores em decorrência de situações cujo risco não era do agente delegado.
Nesses casos, haverá discrepância entre o que efetivamente o outorgado conseguiu recuperar dos investimentos
realizados ou o valor residual dos bens reversíveis, e o que o Poder Concedente está disposto a indenizar. Para superar
a divergência, propõe-se que o eventual ágio, correspondente à diferença entre o valor mínimo de outorga e o lance
vencedor, seja repartido entre a União e o antigo concessionário. A repartição observará a proporção existente entre o
valor mínimo da outorga e o montante total dos investimentos não amortizados em bens reversíveis, conforme previsto
na contabilidade do concessionário e atestado por empresa de auditoria independente. Ao aceitar o valor adicional, o
antigo incumbente manterá o direito de receber a parte incontroversa da indenização, mas renunciará ao recebimento
de qualquer complemento por conta da parte controversa.
A rigor, a oferta do ágio pode decorrer de eventual subestimativa do valor mínimo da outorga para exploração
do bem público, conforme previsto na modelagem financeira do Poder Concedente, ou da parcela incontroversa da
indenização que será paga diretamente ao atual concessionário, a título de compensação pela transferência de bens
reversíveis ainda com capacidade de geração de fluxo de caixa. Diante do desconhecimento sobre as razões econômicas
do licitante vencedor para oferta do ágio, o critério mais racional de repartição passa a ser proporção entre o valor
estimado pelo Poder Concedente e pelo incumbente para o seu respectivo ativo (outorga pelo direito de exploração
e indenização por investimentos não amortizados). Vale destacar que o compartilhamento proposto não afasta, mas
apenas acresce o direito de cada interessado receber um valor mínimo pelo seu ativo.
A ideia de divisão do ágio nesse caso foi inspirada na solução prevista no Decreto nº 9.271/2018, com as devidas
adaptações, para o procedimento licitatório de desestatização de empresas de geração elétrica, com simultânea
outorga de nova concessão a título oneroso.
Outra possibilidade é a imposição, ao licitante vencedor, da obrigação de realizar oferta pública de aquisição da
totalidade das ações do capital da antiga empresa privada distribuidora de energia elétrica (OPA), nos mesmos moldes
daquela exigida pelo art. 4º-A, da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas), para a companhia aberta que
deseja fechar o capital.
Se a oferta for bem-sucedida, o licitante vencedor assumirá a empresa em funcionamento, com todos os seus
ativos, passivos, contratos em vigor e quadro de pessoal, pagando um preço justo, fixado em avaliação criteriosa
supervisionada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Do lado da União, a solução tem a vantagem de dispensar
o pagamento de qualquer indenização por investimentos não amortizados. Como a imposição da oferta pública é
uma faculdade do Poder Concedente quando realiza a licitação, a opção em sentido contrário seria transferir ao novo
concessionário o ônus de pagar os custos de desmobilização diretamente ao antigo incumbente.
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10.3 Avaliando Serviços: Uma Proposta de Mensuração
Através de Índices de Sustentabilidade
A implementação de Índice de Sustentabilidade para as concessões do setor
elétrico pode ampliar as ferramentas regulatórias vigentes, favorecer o acompanhamento da qualidade do serviço prestado pelos diversos concessionários e subsidiar a tomada de decisão quanto à prorrogação ou licitação das
outorgas após o vencimento dos contratos de concessão vigentes.
A de inição de indicadores possibilita tanto a análise pretérita e comparativa dos concessionários, subsidiando a tomada de decisão do Poder
Concedente, quanto auxilia a determinação de obrigações contratuais futuras, em ambos os casos de prorrogação ou licitação das outorgas. O estabelecimento de índices ainda colabora para alinhamento de incentivos entre
concessionários, usuários e Poder Concedente, sinalizando critérios a serem
considerados no processo de renovação que impactam a sustentabilidade da
concessão, a qualidade do serviço e as condições de continuidade e melhorias.
A utilização de índices para avaliar concessões já é praticada no âmbito
regulatório brasileiro, com destaque para medidas de acompanhamento das
outorgas de distribuição pela ANEEL, tais como as Resoluções Normativas
nº 787/2017 (que regulamenta a avaliação da qualidade dos sistemas de
governança corporativa) e nº 896/2020 (que estabelece os indicadores e
procedimentos para acompanhamento da e iciência com relação à continuidade do fornecimento e os critérios de e iciência com relação à gestão econômico- inanceira). A de inição de metas de qualidade também foi incorporada na renovação das concessões de distribuição autorizada pelo art. 7º
da Lei nº 12.783/2013, sujeitando a prorrogação à performance futura do
concessionário.
Os índices propostos englobam cinco diferentes dimensões de sustentabilidade: social, ambiental, econômico- inanceira, governança e infraestrutura. A Figura 10.1 detalha as dimensões que compõem os Índices de
Sustentabilidade, sendo que cada dimensão possui componentes a serem
medidos por um ou mais indicadores determinados, com métricas especí icas
para aferição (Figura 10.1).
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Figura 10.1 Dimensões dos índices de sustentabilidade
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Fonte: FGV

Os Índices de Sustentabilidade são especí icos para cada segmento da
cadeia – geração, transmissão e distribuição –, re letindo as particularidades
em termos da atividade desenvolvida, da constituição dos ativos, da formação
de capital, do per il de operação e manutenção, das necessidades de expansão
e melhorias, e dos impactos ambientais e sociais.
A elaboração dos índices requer fontes con iáveis e veri icáveis de informação para mensuração dos indicadores, evitando dados auto reportados e
não auditados. As métricas de aferição devem ser claras e a construção dos
índices bem determinada, com pesos estabelecidos para cada indicador, componente e dimensão.
A seleção dos indicadores de cada componente deve privilegiar métricas e parâmetros de fácil determinação. Para este im, a proposta incorpora
indicadores que já são acompanhados, por exemplo, através das seguintes
fontes: parâmetros estabelecidos nos contratos de concessão; Declaração de
Auto Avaliação Regulatória e de Desempenho Operacional dos Agentes de
Geração (DARDO – ANEEL); Relatório Trimestral da Qualidade dos Serviços
de Transmissão de Energia Elétrica (ANEEL); Relatório de Indicadores de
Sustentabilidade Econômico-Financeiro das concessionárias (ANEEL); parâmetros acompanhados pelo ONS; além de outros indicadores já existentes,
sobretudo no segmento de distribuição e nas dimensões de governança e econômico- inanceira.
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Figura 10.2 Exemplo esquemático de composição dos índices
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11
Considerações Finais e Propostas
de Extensão

A obra consolida o resultado das pesquisas e re lexões desenvolvidas no
âmbito do Projeto de P&D sobre Renovação das Outorgas do Setor Elétrico,
que foi contratado pelo grupo EDP com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), para
ser executado por intermédio da Escola de Direito de São Paulo (FGV Direito
SP) e pelo Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura (CERI). O projeto
tinha por objetivo compreender os principais desdobramentos jurídicos e
econômicos advindos do término das concessões no setor elétrico brasileiro,
abrangendo os segmentos de geração, transmissão e distribuição.
Como se sabe, o setor de energia elétrica passou e ainda passa por transformações importantes, a exemplo da acelerada inovação tecnológica de
natureza disruptiva, em uma indústria que pouco se transformou ao longo
do século XX. Essas inovações suscitam o debate sobre a descentralização e
integração de infraestruturas, bem como acerca dos desa ios para a garantia
de segurança energética. Esse quadro determina e impõe alterações jurídicas
e regulatórias que precisam ser endereçadas para garantir o pleno e e iciente
funcionamento do setor. Além dos aspectos tecnológicos e estruturais, merece
destaque especial a prorrogação dos contratos de concessão. A discussão a
respeito do tratamento aplicável ao vencimento das concessões, permissões e
autorizações causa preocupação e mobiliza diversos agentes, tendo em vista
a imprecisão do marco legal e regulatório vigente, combinando com a proximidade dos termos inais de importante parcela dessas outorgas.
A discussão ganhou relevo entre os agentes econômicos após a edição
da MP nº 579/2012, convertida na Lei nº 12.783/2013, que estabeleceu as
condições para a prorrogação ou (re)licitação das concessões do setor elétrico. O processo foi caracterizado pela di iculdade de diálogo entre as partes
interessadas e pelo fator surpresa, o que desorganizou a indústria elétrica e
afetou negativamente o valor de mercado de empresas concessionárias, além
de inibir investimentos privados. A memória das incertezas regulatórias e
institucionais causadas pela MP nº 579/2012, combinada com a aproximação
do vencimento de diversos contratos de concessão, renova a percepção de
insegurança jurídica.

314

Concessões no Setor Elétrico Brasileiro – Evolução e Perspectivas

A prorrogação das concessões do setor elétrico é assunto complexo e
demanda, por parte do Poder Concedente, uma avaliação sistêmica do mercado de energia elétrica. O cenário envolve fatores de ordem jurídica, econômica, política e institucional, e seus impactos permeiam o desenvolvimento
inanceiro e tecnológico nacional, além de ter efeito direto nas empresas concessionárias diante do im próximo dos contratos.
A disputa pelas outorgas é elemento central para promover, por meio
da contestabilidade, a seleção de agentes aptos a prover bens e serviços nos
diferentes setores. Isso abrange segmentos não-competitivos (monopólios
naturais) ou com competição restrita pelos desenhos de mercado vigentes.
Abarca ainda a atribuição do direito de uso de bem público, que con igura a
situação comumente enfrentada por geradores hidrelétricos, cuja concessão
pode estar associada a contratos de longo prazo de energia (PPA). Embora
possam ser obtidos concomitantemente, a outorga e a comercialização de
energia, mesmo sob contratos de longo prazo, são elementos distintos e com
natureza e lógica próprias.
A pesquisa realizada para produzir o presente livro mapeou a evolução
do arcabouço legal e regulatório, com ênfase nas medidas adotadas ao longo
do tempo com vistas a viabilizar a prorrogação ou a realização de licitação
das outorgas. A partir de uma abordagem analítica, pretendeu-se subsidiar
tecnicamente as discussões e apresentar alternativas de futuros encaminhamentos, inclusive sob a forma de proposta normativa, zelando pelo equilíbrio
entre os diferentes grupos de interesse.
Nesse sentido, partindo de rigoroso levantamento e da análise de consistência das diferentes bases de dados sobre contratos de concessão dos serviços de energia elétrica, foram identi icadas 129 outorgas (24 de transmissão,
20 de distribuição e 85 de geração) com termo inal no horizonte de 2021 a
2032, conforme detalhamento constante das Tabelas 1.2 e 1.4, e do Anexo 3.
Tratamento semelhante foi implementado no mapeamento da profusa e
complexa legislação aplicável à prorrogação ou à (re)licitação das concessões,
em cada segmento da indústria elétrica, com vistas a delimitar as diferentes
situações jurídicas e as correspondentes regras especí icas em que se enquadram, como mostrado nas Figuras 3.10 a 3.12.
Do cotejamento dessas informações e da análise individualizada do universo de outorgas em tela, em caráter preliminar, foi possível concluir – nos
termos das considerações expostas dos Capítulos 5 e 10 – que o panorama
atual apresenta importantes desa ios e oportunidades para endereçamento
desse tema e aprimoramento de suas regras, como forma de conferir ainda
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maior segurança jurídica ou de adequar alguns preceitos normativos à realidade setorial e aos ditames de sua modernização.
Esse conjunto de informações e análises, “per se”, já constitui contribuição concreta deste projeto a um debate estruturado sobre o término das concessões do setor elétrico – especialmente no horizonte de 2025 a 2032 – e
as alternativas para orientar decisões governamentais (tempestivas e re letidas) quanto ao seu futuro.
Ademais, a partir do diagnóstico da situação atual, a pesquisa identi icou
ainda algumas disfunções e pontos de atenção que merecem equacionados: (i) o
arcabouço legal e constitucional admite a prorrogação de concessões e autorizações, conforme condições estabelecidas em lei; (ii) não há consenso sobre quais
requisitos são necessários ou su icientes para viabilizar juridicamente a renovação; (iii) não há processos ou ritos de natureza regulatória claramente estabelecidos para orientá-la; e (iv) não se admite a prorrogação, em qualquer circunstância ou contexto, sem considerar sua racionalidade econômica e impacto social, já
que é fundamental haver justi icativa adequada sob a ótica do interesse público.
Com vistas a enfrentar os problemas detectados, torna-se necessário
alterar o cenário atual de incertezas institucionais e regulatórias, mediante
o aprimoramento da legislação vigente, com a criação – nos termos da Seção
10.2 – de um procedimento estruturado para a formulação do pedido de prorrogação por parte das empresas concessionárias do setor elétrico e para a
tomada de decisão pelo Poder Concedente, com previsibilidade, transparência e fundamentação adequada.
O trabalho investigativo contemplou também a construção de indicadores de sustentabilidade socioambiental para avaliar o desempenho passado do
concessionário e orientar a imposição de obrigações futuras durante o período
da prorrogação, ou para outorga de novo contrato. Abrangeu ainda o exercício
hipotético de avaliação do negócio de concessão de geração de energia elétrica,
com o propósito de elucidar questões surgidas durante a execução do projeto,
tais como as de inições sobre o prazo de duração dos contratos de concessão e
o valor da outorga para renovação ou realização de nova licitação.
Nessa perspectiva, apresenta-se uma proposta de solução institucional,
acompanhada de metodologia de análise e tomada de decisão por parte do
Poder Concedente, para enfrentamento do problema decorrente do encerramento das concessões do setor elétrico atualmente em vigor. Foram discutidas e testadas diferentes abordagens, sobretudo por meio do diálogo e interação em ambiente acadêmico com representantes governamentais, atores
econômicos e segmentos sociais impactados.
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Como mais um produto tangível, a obra oferece uma minuta de decreto
que busca sistematizar o procedimento de tomada de decisão e oferecer parâmetros para justi icar a prorrogação das outorgas vigentes, ou então para de inir as condições de nova licitação, equilibrando os interesses das várias partes
envolvidas. Espera-se que as ideias e propostas contempladas neste projeto
contribuam para orientar os decisores públicos sobre a melhor tratamento a
ser adotado, além de inspirar a realização de ulteriores pesquisas e trabalhos
acadêmicos, com base nas informações coletadas e nas re lexões suscitadas.
Reconhece-se que os estudos desenvolvidos no âmbito do projeto podem
avançar tratando de outras perturbações que a ligem os vários segmentos do
setor elétrico, assim como aprofundar e expandir algumas das questões abordadas. Nessa vertente, admite-se a (i) a necessidade de selecionar e re inar
os indicadores de sustentabilidade propostos (ii) a conveniência de adaptar
o modelo de valuation para se tornar aplicável em outros contextos ou com
variação de premissas econômicas; e (iii) o aprofundamento da proposta de
tratamento contábil para o cálculo das indenizações dos investimentos não
amortizados em bens reversíveis.
Por último, vale registrar que as medidas legislativas atualmente em tramitação no Congresso Nacional e destinadas a alterar o arcabouço legal do
setor elétrico,314 especialmente no que respeita à renovação ou (re)licitação de
concessões, a exemplo do PL nº 414/2021 (que sucede ao PLS nº 232/2016, já
aprovado na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal), podem impactar
as conclusões alcançadas no presente trabalho, razão pela qual precisarão ser
consideradas oportunamente.
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Vide o Anexo D – Projetos de Lei em Tramitação no Congresso Nacional, que apresenta a síntese e os principais dispositivos relacionados à prorrogação de concessões.
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ANEXO A – Usinas com Vencimento de Outorga Até 2032
Concessões de usinas hidrelétricas vincendas até 2032
Item

UHEs e Ano de
Gupo
Vencimento
Controlador

Mod.

Contrato de Concessão

Potência
(MW)

Nº

Termo Final

Natureza/Situação Outorga
Atual

005/2002

(04/11/21)

Prorrogada cf. Port. MME 523/01

2021
01

UHE Salto do
Iporanga

VOTORANTIM

AP

36,9

02

UHE Paraibuna

CESP

SP

87,0

003/2004

(03/06/22)

Não prorr. termos Lei 12.783/13

03

PCH Braço Norte II

N/A

SP

9,6

001/1992

(15/06/22)

Desp. MME de 11/1/22 (deferim.
prorrog. cf. Decreto 9.158/17)

04

UHE Nova
Maurício

VALE

AP

29,2

S/ Contr.

(01/08/22)

Desp. ANEEL de 13/04/21 recom.
prorrog. cf art. 2º Lei 12.783/13

05

UHE Glória

VALE

AP

13,8

S/ Contr.

(02/08/22)

Desp. ANEEL de 13/04/21 recom.
prorrog. cf art. 2º Lei 12.783/13

06

PCH Baruíto

GLOBAL

PIE

18,0

001/1993

(12/03/23)

Licitada antigo DNAEE (30 anos)

07

UHE Itaúba

CEEE

SP

500,0

025/2000

(27/03/23)

Prorrogada cf. Port. MME 278/99 e
REA 10.904/21-ANEEL
Em fase privatiz. (Decr. 9.271/18)

08

UHE Rondon II

ELETROGÓES

PIE

73,5

006/1993

(14/06/23)

Licitada antigo DNAEE (30 anos)

09

UHE Cachoeira

JFG

PIE

11,1

007/1993

(13/06/23)

Licitada antigo DNAEE (30 anos)

10

UHE Sobragi

VOTORANTIM

PIE

60,0

201/1998

(04/07/23)

Concedida cf. Decr. de 02/06/93

11

UHE Gov. Bento
M. R. Neto (Foz de
Areia)

COPEL

SP

1.676,0

(17/09/23)

Prorrog. cf. Port. MME 22/01
Em fase de privatização do ativo nos
termos do Decreto 9.271/18 (Ofício
nº 394/2019/SE-MME)

12

UHE Jauru

Queir. Galvão

PIE/AP

121,5

061/2000

(11/01/24)

Concedida cf. Decr. de 11/01/94

13

UHE Masc. de
Moraes

ELETROBRAS

SP

476,0

004/2004

(29/01/24)

Renov. antecip. (Lei 14.182/21)

14

UHE Itupararanga

VOTORANTIM

AP

55,0

008/2004

(18/02/24)

Prorrogada cf. Port. MME 69/04

15

UHE Tucuruí

ELETROBRAS

SP

8.370,0

007/2004

(30/08/24)

Renov. antecip. (Lei 14.182/21)

(19/09/24)

Indeferido o requerimento de
prorrogação (Despacho MME de
30/06/2021), tendo em vista o não
enquadramento aos termos do art.
2º da Lei 12.783/13

2022

2023

045/1999

2024

16

PCH Rio das
Pedras

CEMIG

PIE

9,3

002/2013
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Item

UHEs e Ano de
Gupo
Vencimento
Controlador

17

UHE Sá Carvalho

18

Contrato de Concessão

Mod.

Potência
(MW)

Nº

Termo Final

Natureza/Situação Outorga
Atual

CEMIG

SP

78,0

001/2004

(01/12/24)

Prorrog. cf. Decreto de 01/12/94
Em fase de privatização do ativo nos
termosdo Decreto 9.271/18 (Ofício
nº 394/2019/SE-MME)

UHE Itiquira (CF
I e II)

NGR Energy

AP

157,4

213/1998

(23/12/24)

Concedida cf. Decr. de 14/12/94

19

UHE Monte Alto

VOTORANTIM

AP

7,4

004/2012

(28/12/24)

Concedida cf. Port. DNAEE 870/94

20

UHE Guilman
Amorim

VALE

AP

140,0

161/1998

(24/01/25)

Concedida cf. Decr. de 24/01/95

21

UHE Muniz Freire

VALE

AP

25,0

035/1999

(06/07/25)

Concedida cf. Port. MME 229/95

22

UHE Guaporé

BROOKFIELD

PIE/AP

120,00

015/2000

(06/07/25)

Concedida cf. Decr. de 06/07/95

23

UHE Mascarenhas

EDP

SP

198,0

003/2007

(16/07/25)

Concess. privatiz. em 95 (Escelsa)

24

UHE Suíça

EDP

PIE

35,3

003/2007

(16/07/25)

Concess. privatiz. em 95 (Escelsa)

25

PCH Rio Bonito

EDP

PIE

22,5

004/2013

(16/07/25)

Concess. privatiz. em 95 (Escelsa)

26

PCH Fruteiras

EDP

PIE

8,7

004/2013

(16/07/25)

Concess. privatiz. em 95 (Escelsa)

(23/07/25)

Prorrog. cf. Port. MME 124/07
Em fase de privatização do ativo nos
termos do Decreto 9.271/18 (Ofício
nº 394/2019/SE-MME)

2025

27

UHE Emborcação

CEMIG

SP

1.192,0

007/1997

28

UHE Nova Ponte

CEMIG

SP

510,0

007/1997

(23/07/25)

Prorrog. cf. Port. MME 124/07
Em fase de privatização do ativo nos
termos do Decreto 9.271/18 (Ofício
nº 394/2019/SE-MME)

29

PCH Poço Fundo

CEMIG

PIE

9,2

002/2013

(19/08/25)

Prorrogada cf. Port. MME 124/07

30

PCH São Bernardo

CEMIG

PIE

6,8

002/2013

(19/08/25)

Prorrogada cf. Port. MME 124/07

2026
31

PCH Lajes (Fonte
Velha)

Lajes Energia

PIE

17,0

008/2013

(03/05/26)

Concess. Privatiz. em 96 (Light)

32

UHE Nilo Peçanha

LIGHT

SP

380,0

005/2017

(04/06/26)

Concess. Privatiz. em 96 (Light)

33

UHE Fontes (Nova)

LIGHT

SP

132,0

005/2017

(04/06/26)

Concess. Privatiz. em 96 (Light)

34

UHE Pereira Passos

LIGHT

SP

99,9

005/2017

(04/06/26)

Concess. Privatiz. em 96 (Light)

35

Usina Elevat. de
Vigário

LIGHT

SP

90,8

005/2017

(04/06/26)

Concess. Privatiz. em 96 (Light)

36

UHE Santa Branca

LIGHT

SP

56,1

005/2017

(04/06/26)

Concess. Privatiz. em 96 (Light)

37

Usina Elevat. S.
Cecília

LIGHT

SP

35,0

005/2017

(04/06/26)

Concess. Privatiz. em 96 (Light)
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UHEs e Ano de
Gupo
Vencimento
Controlador

Mod.

Contrato de Concessão

Potência
(MW)

Nº

Termo Final

Natureza/Situação Outorga
Atual

38

UHE Jurupará

VOTORANTIM

AP

7,2

001/2012

(12/06/26)

Prorrogada cf. Port. MME 521/11

39

UHE Guaricana

COPEL

PIE

36,0

001/2020

(16/08/26)

Prorrogada cf. Port. MME 367/05

40

UHE Chaminé

COPEL

PIE

18,0

007/2013

(16/08/26)

Prorrogada cf. Port. MME 367/05

41

PCH Macabu

Quanta Geraç.

PIE

21,0

001/2009

(09/12/26)

Concess. Privatiz. em 96 (Ampla)

42

PCH Areal

Quanta Geraç.

PIE

18,0

001/2009

(09/12/26)

Concess. Privatiz. em 96 (Ampla)

43

PCH Piabanha

Quanta Geraç.

PIE

9,0

001/2009

(09/12/26)

Concess. Privatiz. em 96 (Ampla)

2027
44

UHE Balbina

ELETROBRAS

SP

249,8

001/2010

(01/03/27)

Prorrogada cf. Port. MME 371/07

45

UHE Cachoeira
Dourada

ENEL

SP

658,0

011/1997

(11/09/27)

Concessão privatizada em 1997
(Decreto de outorga de 11/9/97)

46

PCH Alto Fêmeas

Contour Glob.

SP

10,7

002/2010

(19/10/27)

Concess. Privatiz. em 97 (Coelba)

47

PCH Presidente
Goulart

Contour Glob.

SP

8,0

002/2010

(08/08/27)

Concess. Privatiz. em 97 (Coelba)

48

PCH Dourados

CPFL

PIE

10,8

002/2011

(20/11/27)

Concess. Privatiz. em 97 (CPFL)

49

PCH São Joaquim

CPFL

PIE

8,1

002/2011

(20/11/27)

Concess. Privatiz. em 97 (CPFL)

50

PCH Americana

CPFL

PIE

30,0

003/2011

(20/11/27)

Concess. Privatiz. em 97 (CPFL)

51

PCH Eloy Chaves

CPFL

PIE

19,0

004/2011

(20/11/27)

Concess. Privatiz. em 97 (CPFL)

52

PCH Jaguari

CPFL

PIE

11,8

004/2011

(20/11/27)

Concess. Privatiz. em 97 (CPFL)

53

PCH Pinhal

CPFL

PIE

6,8

004/2011

(20/11/27)

Concess. Privatiz. em 97 (CPFL)

54

PCH A.
Chateaubriand

NGR Energy

PIE

29,5

002/1997

(04/12/27)

Concess. Privatiz. em 97 (Enersul)

55

PCH Casca III

ENEL

PIE

12,4

005/2006

(10/12/27)

Concess. Privatiz. em 97 (Cemat)

56

PCH Primavera

ENEL

PIE

8,1

007/2006

(10/12/27)

Concess. Privatiz. em 97 (Cemat)

57

PCH Braço Norte

Norte Energia

PIE

5,2

009/2006

(10/12/27)

Concess. Privatiz. em 97 (Cemat)

2028
58

UHE Salto
Santiago

ENGIE

PIE

1.420,0

192/1998

(27/09/28)

Concess. Privatiz. em 98 (Gerasul)

59

UHE Salto Osório

ENGIE

PIE

1.078,0

192/1998

(27/09/28)

Concess. Privatiz. em 98 (Gerasul)

60

UHE Passo Fundo

ENGIE

PIE

226,0

192/1998

(27/09/28)

Concess. Privatiz. em 98 (Gerasul)

61

UHE Igarapava

ALIANÇA

AP/PIE

210,0

002/1995

(30/12/28)

Concedida cf. Decr. de 14/12/94
(Consórcio sob Decreto 915/93)

62

UHE Antas II

DME

SP

16,5

048/1999

(13/03/29)

Prorrogada cf. Port. MME 200/99

63

UHE Samuel

ELETROBRAS

SP

216,8

005/2011

(14/09/29)

Prorrogada cf. Port. MME 89/10

2029
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Item

UHEs e Ano de
Gupo
Vencimento
Controlador

Contrato de Concessão

Mod.

Potência
(MW)

Nº

Termo Final

Natureza/Situação Outorga
Atual

64

UHE Capivara

Duke Energy

PIE

643,0

076/1999

(21/09/29)

Concess. Privatiz. em 99 (CespParanapan.) Out. Decr. de 20/9/99

65

UHE Taquaraçu

Duke Energy

PIE

525,0

076/1999

(21/09/29)

Idem ao anterior

66

UHE Chavantes

Duke Energy

PIE

414,0

076/1999

(21/09/29)

Idem ao anterior

67

UHE Rosana

Duke Energy

PIE

354,0

076/1999

(21/09/29)

Idem ao anterior

68

UHE Jurumirim

Duke Energy

PIE

101,0

076/1999

(21/09/29)

Idem ao anterior

69

UHE Salto Grande

Duke Energy

PIE

73,8

076/1999

(21/09/29)

Idem ao anterior

70

UHE Gov. N. B.
(Segredo)

COPEL

SP

1.260,0

045/1999

(15/11/29)

Prorrogada cf. Port. MME 331/09

71

PCH Der. do Rio
Jordão

COPEL

PIE

6,5

007/2013

(15/11/29)

Prorrogada cf. Port. MME 331/09

UHE Água
Vermelha

AES

PIE

1.396,2

092/1999

(19/12/29)

Concess. Privatiz. em 99 (Cesp-Tietê)
Outorga Decr. de 15/12/99

73

UHE Nova
Avanhandava

AES

PIE

347,4

092/1999

(19/12/29)

Idem ao anterior

74

UHE Promissão

AES

PIE

264,0

092/1999

(19/12/29)

Idem ao anterior

75

UHE Bariri

AES

PIE

143,1

092/1999

(19/12/29)

Idem ao anterior

76

UHE Ibitinga

AES

PIE

131,5

092/1999

(19/12/29)

Idem ao anterior

77

UHE Euclides da
Cunha

AES

PIE

108,8

092/1999

(19/12/29)

Idem ao anterior

78

UHE Caconde

AES

PIE

80,4

092/1999

(19/12/29)

Idem ao anterior

79

UHE Limoeiro

AES

PIE

32,0

092/1999

(19/12/29)

Idem ao anterior

80

PCH Mogi-Guaçu

AES

PIE

7,2

092/1999

(19/12/29)

Idem ao anterior

81

UHE Gov. José
Richa
(Salto Caxias)

COPEL

SP

1.240,0

045/1999

(04/05/30)

Prorrogada cf. Port. MME 331/09

82

UHE Itá

ITASA

PIE

1.450,0

003/1995

(16/10/30)

Concedida cf. Decreto 1.712/95
(Consórcio sob Decreto 915/93)

83

UHE João C. Penna
(Cach. do
Emboque)

(03/07/31)

Licitada antigo DNAEE (35 anos)

72

2030

2031
Zona da Mata
Geração

SP

21,6

002/1996
2032

84

UHE Rosal

Rosal Energia

PIE

55,0

001/1997

08/05/32

85

UHE Machadinho

ENGIE

SP/AP

1.140,0

009/1999

15/07/32

Total Geral
Fonte: FGV e Batista (2022)

28.976,0

Licitada pelo antigo DNAEE (35
anos), já com base no art. 4º, § 2º,
da Lei 9.074/95
Prorrogada pelo prazo de 35 anos, nos
termos do art. 20 da Lei 9.074/95
(Decreto s/nº de 15/01/1997)
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* NÃO inclui:
i)

as UHEs Barra, França, Fumaça, Porto Raso e Serraria, da CBA, com
concessões vencidas em 28/06/2016, cujas prorrogações foram
deferidas pelo MME, por meio do Despacho s/nº de 29/09/2021,
com base no art. 2º da Lei nº 12.783/2013 (geração destinada a
autoprodução), mediante o pagamento de UBP no valor anual global
de R$ 13.435.202,40;

ii)

a UHE Alecrim, da CBA, com concessão vencida em 28/06/2016,
cuja prorrogação foi recomendada ao MME, por meio do Despacho
ANEEL nº 1.305, de 12/05/2020, nos termos do art. 2º da Lei nº
12.783/2013 (geração destinada a autoprodução), prevendo-se o
pagamento de UBP no valor anual global de R$ 8.786.117,45;

iii) a UHE Pitinga, da Mineração Taboca, com concessão vencida em
26/02/2016, cuja prorrogação foi recomendada ao MME, por meio
do Despacho ANEEL nº 1.366, de 19/05/2020, a teor do art. 2º da Lei
nº 12.783/2013 (geração destinada a autoprodução), prevendo-se o
pagamento de UBP no valor anual de R$ 1.324.147,42;
iv) as UHEs Jaguari/CESP e São Domingos/CELG-G, com concessões
vencidas em 20/05/2020 e 25/05/2011 (não renovadas nos termos da Lei nº 12.783/2013, por recusa de seus titulares), as quais
pendem de licitação pelo Poder Concedente, em cumprimento ao
comando estabelecido no art. 8º da Lei 12.783/2013;
v)

as UHEs Itumbiara/FURNAS e Sobradinho/CHESF, cujas concessões foram prorrogadas por 30 anos a partir de fev/2020 e fev/2022
(Despachos de 13/12/2021 e 25/11/2015 do Ministro de Minas e
Energia), respectivamente, com base em regras especiais estabelecidas nos arts. 5º e 10 da Lei 13.182/2015.

Dados do País

Caracterização do Setor Elétrico

Estrutura do Setor Elétrico

Desverticalizado

SIM

Estrutura do Setor Elétrico

Liberalização de Mercado

SIM

1.300

Extensão Rede Distribuição
(mil km)

Participação Estatal
Relevante?

105

Extensão Rede Transmissão
(mil km)

EDF

R 35%|C 31%|I
26%

Composição do Consumo
(%)

Empresa(s) Predominante

6.600

Consumo per capita
(kWh/ano)

55

529

80 - 100

Geração Anual (TWh)

Demanda Máxima (GW)

7,2 | 36%

26 GW | 20%

Hidrelétrica (GW|%)

20

NÃO

EDP

SIM

Desverticalizado

226

9

I 32%|C 31%|R
28%

4.400

8,7

Hidro (7,2 | 36%)

131

Nuclear (63 | 48%)

Fonte Predominante
(GW|%)

217

92,2

10

PORTUGAL

Capacidade Instalada (GW)

644

2.583

PIB (bilhões US$)

67

Extensão Territorial
(mil km²)

População (milhões)

FRANÇA

EUROPA

SIM

EPCOR, Fortis
Alberta,
Lethbridge

NÃO

Duke Energy,
Southern Company,
NextEra Energy,
Exelon, Dominion
Energy, American
Electric Power, PG&E
e PPL
"Geração - SIM
Transm. e Dist.
- NÃO"

Desverticalizado

Alberta

SIM, em geral

Descentralizado

10.138

1.033

R 26%|C 19%|I
30%

11.974

783

4.178

101 | 9%

Gás Natural (522
| 44%)

1.186

20.494

9834
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ESTADOS UNIDOS

147

1.653

9.985

35

Nova Escócia

SIM

Hydro One

SIM

Desverticalizado

160

NÃO

NSPower

NÃO

Verticalizado

I 41%|C 23%|R 33%

15.588

54

652

80 | 55%

Hidro (80 | 55%)

Ontario

CANADÁ

AMÉRICA DO NORTE

SIM

NÃO

Verticalizado

Demais
províncias

SIM

SIM

Desverticalizado

N/A

34

I 39% | R 35%
| C 25%

2920

25,4

146,7

10,1 | 27%

Termo (22 |
57%)

37,9

518,5 (2018)¹

2780

44,5 (2018)¹

ARGENTINA

NÃO

EPM

SIM

Desverticalizado

N/A

25,6

R 37% | I 25%
| C 25%

1280

10

78,2

11,6 | 63%

Hidro (11,6 |
63%)

18,3

330,2 (2018)¹

1142

49,7 (2018)¹

COLÔMBIA

NÃO

SIM

Desverticalizado

N/A

16

A 35% | I 25%
| R 21%

1450

6,5

63,7

5 | 35%

Termo (8 | 55%)

14,5

222,2 (2018)¹

1285

32 (2018)¹

PERU

AMÉRICA DO SUL

ANEXO B – Quadro Resumo das Experiências Internacionais Analisadas

NÃO

ENEL

SIM

Desverticalizado

N/A

32,2

A 40% | I 26%
| R 17%

4110

10,7

76,1

Hidro (6,8 |
27%)

Termo (13,6 |
54%)

23,3

298,2 (2018)¹

757

18,7 (2018)¹

CHILE
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Outorgas de Geração (Hídrica)

Outorgas de Transmissão

45

Estado

NÃO

SIM

Prazo

Poder Concedente

Resgatável antes do
Término?

Renovável após o Término?

NÃO

NÃO

Resgatável antes do
Término?

Renovável após o Término?

Indenização de ativos?

Comunidades Locais

20 - 30

Poder Concedente

Concessão

Tipo

Prazo

Indenização de ativos?

NÃO

Concessão

Renovável após o Término?

Tipo

NÃO

Poder Concedente

Indenização de ativos?

Administração da
Região Hidrográfica

"< 100 MW Municipal
>100 MW Federal"

SIM

Perpetuidade

Províncias

Perpetuidade

Províncias

Perpetuidade

"Fonte Nuclear Federal
Demais Fontes Províncias "

Perpetuidade

Províncias

Perpetuidade

Províncias

Perpetuidade

"Fonte Nuclear Federal
Demais Fontes Províncias "

Governo nacional
ou província

95

Concessão

SIM

SIM

SIM

Governo nacional
ou província

95

Concessão

SIM

NÃO DISPÕE

Província ou
Governo Nacional
(recursos
compartilhado)

30

Concessão

SIM

SIM

SIM, valor contábil

SIM

Províncias

20

Licença

SIM

Províncias

20 anos

Licença/
Autorização

"Fonte Nuclear Federal
Demais Fontes Províncias "

Licença

SIM (AT/MT),
NÃO (BT)

Províncias

20

Licença

SIM

Províncias

20 anos

Licença

"Fonte Nuclear Federal
Demais Fontes Províncias "

Licença

SIM

"Estados e Municípios
Mercado atacadista
e comércio
interestadual - FERC"

Licença/Autorização

SIM

"Estados
Transmissão
interestadual - FERC"

Licença/Autorização

NÃO

SIM, via
relicenciamento

FERC para projetos
hidrelétricos não
federais

max. 50

Licença

"SIM
AT/MT (após 10),
BT (após 5)"

"Estado (AT/MT)
Municipio (BT)"

35 (AT/MT), 20 (BT)

Concessão

SIM, valor contábil

SIM

SIM (após 10 anos)

Estado

50

Concessão

NÃO

NÃO

max. 75

max. 75, atual. 40

Prazo (anos)

Concessão

"Autorização (<
4,5 MW)
Concessão ( > 4,5
MW)"

Notas: 1 Dados retirados do Banco Mundial.

Outorgas de Distribuição

Tipo

SIM

SIM

NÃO

Municípios

30

Concessão

SIM

SIM

NÃO

Governo nacional
ou departamentos

30

Concessão

SIM

SIM

Governo nacional

30

Concessão

SIM

N/A

NÃO

Governo nacional

Indefinida

Concessão

SIM

N/A

NÃO

Governo nacional

Indefinida

Concessão

N/A

Governo nacional

Indefinida

Concessão

SIM

N/A

NÃO

Governo nacional
ou município

Indefinida

Concessão

SIM

N/A

NÃO

Governo nacional

Indefinida

Concessão

N/A

Governo nacional

Indefinida

Concessão
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ANEXO C – Proposta de Anteprojeto de Decreto
DECRETO Nº _______, DE ___ DE _________ DE 202X
[Consolida os procedimentos, os critérios e as condições
para a prorrogação das concessões do setor elétrico e o
pagamento da indenização por investimentos não amortizados em bens reversíveis, e dá outras providências]
ou
[Disciplina a prorrogação das concessões do setor elétrico e
o pagamento da indenização por investimentos não amortizados em bens reversíveis, e dá outras providências].

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art.
84, caput, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto nas Leis nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nº 9.074, de 7 de julho
de 1995, nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, DECRETA:
Art. XX [ou 1º] - A prorrogação das concessões de geração hídrica, transmissão e distribuição de energia elétrica observará o disposto neste decreto.
§ 1º Este decreto não se aplica à prorrogação das concessões para geração de
energia termoelétrica, a qual permanece regida pelo Decreto nº 9.187, de 1º
de novembro de 2017.
§ 2º Na aplicação deste Decreto, o Poder Concedente é representado pelo
Ministério das Minas e Energia.
Art. XX [2º] O concessionário deverá manifestar interesse na prorrogação,
com pelo menos 36 (trinta e seis) meses de antecedência em relação ao término do contrato de concessão em vigor, cabendo ao Poder Concedente apreciar o pedido em até 18 (dezoito) meses antes dessa data.
§ XX [1º] O concessionário poderá, no ato da manifestação de interesse, propor novas condições para o período subsequente, incluindo alteração de
regime jurídico, as quais serão avaliadas pelo Poder Concedente.
§ XX [2º] A prorrogação da outorga para geração de energia elétrica de fonte
hídrica no regime de autoprodutor ou de produtor independente terá sempre
caráter oneroso em favor da União, que destinará os recursos a fundo setoriais
visando a modicidade tarifária, observadas as disposições legais aplicáveis.
Art. XX [3º ] O requerimento de prorrogação do concessionário deverá vir
acompanhada de:
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I - estudo preliminar que demonstre as vantagens da prorrogação para o
Poder Concedente e para os consumidores;
II - relação dos bens vinculados à concessão, com informações que permitam
sua identi icação ísica, assim como sobre o estado de conservação, a atualidade tecnológica, a situação do licenciamento ambiental, a expectativa de vida
útil remanescente, o valor original de aquisição, a parcela depreciada, o valor de
mercado no estado em que se encontram, e Valor Novo de Reposição; e
III - demonstrativo de cálculo, conforme as melhores práticas contábeis, dos
investimentos em bens reversíveis vinculados à concessão, que não estarão
amortizados ao inal do prazo original do contrato, atestado por empresa de
auditoria independente.
Art. XX [4º] A onerosidade de que trata o §3º do Art. 1º será calculada a partir
do bene ício econômico- inanceiro adicionado pela prorrogação da concessão e terá como teto o valor presente líquido, na data de assinatura do termo
aditivo de prorrogação, dos luxos de caixa livres da concessão, observados os
seguintes parâmetros:
I – dados e informações prestados pela ANEEL, pela Empresa de Pesquisa
Energética – EPE e pela própria concessionária, conforme regulamento;
II – abatimento do valor dos investimentos vinculados a bens reversíveis, originários e ulteriores, que ainda não tenham sido amortizados ou depreciados ao inal da
concessão vigente, calculado com base na metodologia do valor novo de reposição;
III – custos de reinvestimento do período de prorrogação; e
IV – parâmetros técnicos e econômicos estabelecidos pelo Conselho Nacional
de Política Energética – CNPE para realização dos leilões de concessão de
geração de energia elétrica;
Parágrafo único - Quando não for possível a utilização do valor novo de reposição para avaliação de bens reversíveis, em razão da ausência de referenciais de
mercado, considerar-se-á o valor histórico atualizado, conforme regulamento.
Art. XX [5º] A proposta de prorrogação será submetida à consulta pública,
mediante disponibilização de seu inteiro teor pelo prazo mínimo de 30
(trinta) dias, na rede mundial de computadores.
Parágrafo único. Durante o prazo da consulta pública, qualquer interessado
poderá oferecer críticas, sugestões e comentários, que serão analisados e respondidos pelo Poder Concedente no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, com
a divulgação das respostas também na rede mundial de computadores.
Art. XX [6º] Após o encerramento do prazo da consulta pública, o Poder
Concedente poderá acatar a proposta de prorrogação do concessionário, ou
sugerir ajustes de forma justi icada.
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Parágrafo único - Ao concessionário será ofertado o prazo mínimo de 30
(trinta) dias, contados de sua ciência, para se manifestar em relação aos ajustes propostos pelo Poder Concedente.
Art. XX [7º] Havendo consenso entre o Poder Concedente e o concessionário,
será celebrado o competente instrumento contratual.
Parágrafo único. A minuta do instrumento contratual será disponibilizada
pelo Poder Concedente ao concessionário, com pelo menos 30 (trinta) dias
de antecedência em relação à data prevista para sua assinatura.
Art. XX [8º] A decisão do Poder Concedente de prorrogar a concessão será
necessariamente justi icada sob a ótica do interesse público, levando-se em
conta, entre outros, fatores tais como:
I - desempenho adequado do concessionário atual na prestação do serviço,
considerando inclusive o grau de adesão a indicadores de sustentabilidade
estabelecidos em ato normativo de aplicação geral;
II - bom histórico de cumprimento das obrigações contratuais por parte do
atual concessionário;
III - exoneração do Poder Concedente da obrigação de indenizar investimentos não amortizados;
IV - necessidade de compensar o concessionário atual por novos investimentos ou desequilíbrios contratuais anteriormente ocorridos;
V - concentração temporal do vencimento de concessões ou incerteza sobre
o resultado da licitação em função de conjuntura de mercado desfavorável;
VI - oferecimento de contrapartidas pelo atual concessionário em bene ício
do Poder Concedente ou do conjunto de usuários.
Parágrafo único. Os indicadores de sustentabilidade previstos no inciso I também poderão orientar a de inição de novas condições para atuação do concessionário no período da prorrogação.
Art. XX [9º] A decisão do Poder Concedente que indeferir pedido de prorrogação de concessão também será fundamentada.
§ 1º Havendo nova licitação, os bens vinculados à concessão serão transferidos diretamente ao novo concessionário, no estado em que se encontrarem,
sem necessidade de prévia reversão ao Poder Concedente.
§ 2º Mesmo após o término do prazo contratual, o atual concessionário terá
a prerrogativa de continuar explorando a concessão, nas mesmas condições originalmente contratadas, até sua assunção pelo novo concessionário,
quando então será considerada extinta.
Art. XX [10]. A licitação para escolha do novo concessionário observará adicionalmente o seguinte:
I - o edital informará o valor da indenização por investimentos não amortizados ou depreciados em bens reversíveis, vinculados à exploração da ativi-
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dade concedida, reconhecida pelo Poder Concedente como devida ao atual
concessionário;
II - o edital atribuirá obrigatoriamente ao licitante vencedor a responsabilidade pelo pagamento direto ao atual concessionário, da parte incontroversa
da indenização, como condição para assinatura do novo contrato;
III - o edital poderá atribuir ao novo concessionário, total ou parcialmente,
inclusive com a ixação de limite máximo de valor, a responsabilidade pelo pagamento da parte controversa da indenização, caso em que o novo concessionário
terá a prerrogativa de intervir na disputa como assistente litisconsorcial;
IV - ica assegurado ao atual concessionário o direito de reclamar do Poder
Concedente o pagamento da parte controversa da indenização, cuja responsabilidade não for atribuída ao novo concessionário; e
V - havendo concordância do atual concessionário, a controvérsia não judicializada sobre o valor da indenização será submetida à arbitragem, independentemente de anterior previsão contratual, podendo ainda constar do edital
cláusula arbitral que vincule o novo concessionário, quando lhe for imputada
a responsabilidade pelo pagamento.
Art. XX [11] - Quando previsto no edital da licitação, o novo concessionário
icará sub-rogado nos direitos e nas obrigações decorrentes de negócios de
compra e venda de energia elétrica celebrados pelo atual concessionário.
§ 1º A sub-rogação icará restrita às obrigações vincendas no prazo de 36
(trinta e seis) meses após o término do anterior contrato de concessão, desde
que tenham sido contratadas em condições equitativas de mercado.
§ 2º Presume-se a observância de condições equitativas de mercado quando a celebração do negócio for antecedida de processo competitivo, ou envolver contraparte
não relacionada, conforme disciplinado em ato normativo do Poder Concedente.
Art. XX [12] Presumem-se verdadeiros e exatos os registros contábeis do concessionário, quando auditados por empresa de auditoria independente, para
efeito de cálculo do valor novo de reposição de terrenos, edi ícios e construções, que retornarão ao Poder Concedente no inal da concessão.
Parágrafo único. A presunção prevista no caput somente será elidida diante
a comprovação cabal da falta de consistência técnica dos registros contábeis
do concessionário.
Artigo 13 – Este decreto entra em vigor da data de sua publicação, icando
revogadas as disposições em contrário.
Brasília, __ de _____ de 202X
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ANEXO D – Projetos de Lei em Tramitação no
Congresso Nacional
D.1 Projeto de Lei Nº 414/2021 (PLS nº 232/2016) – Modernização do
marco legal do setor elétrico Brasileiro
Autoria: Senador Cássio Cunha Lima (PSDB/PB)
Situação: Após aprovação no Senado em 10/02/2021, tramita na Câmara
dos Deputados como PL 414/2021, sob a relatoria do Deputado Fernando
Coelho Filho [Substitutivo de Plenário divulgado em 25/02/2022 (versão preliminar)]
Ementa: dispõe sobre o modelo comercial do setor elétrico, a portabilidade
da conta de luz e as concessões de geração de energia elétrica, altera as Leis
nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, nº
9.648, de 27 de maio de 1998, nº 10.847, de 15 de março de 2004, nº 10.848,
de 15 de março de 2004, e nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, e a MP nº
2.227, de 4 de setembro de 2001, e dá outras providências.
Explicação da Ementa: dispõe sobre o modelo comercial do setor elétrico e
as concessões de geração de energia elétrica. Estabelece que as concessões
de geração de energia hidrelétrica deverão ser objeto de licitação, nas modalidades leilão ou concorrência, pelo prazo de até 30 anos, ressalvadas as destinadas à autoprodução e à produção independente com consumo próprio; e
as concessões e autorizações de geração de energia hidrelétrica referentes a
empreendimentos de potência igual ou inferior a 3 MW. O serviço será explorado por meio de órgão ou entidade da administração pública federal até a
realização de novo processo licitatório, caso não haja interessado na licitação.
Autoriza as concessionárias, as permissionárias e as autorizadas de serviço
público de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional
– SIN, a realizarem leilões especí icos para compra de energia elétrica, para
obter proteção contra a volatilidade de preços.
Principais dispositivos relacionados à prorrogação das concessões:
1.

Art. 2º - A Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 4º................................................................................................................................................
§ 3º As concessões de distribuição de energia elétrica, contratadas a partir
desta Lei, terão o prazo necessário à amortização dos investimentos, limitado a trinta anos, contado da data de assinatura do imprescindível contrato,
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podendo ser prorrogado no máximo por igual período, a critério do Poder
Concedente, nas condições estabelecidas no contrato.
§ 3º-A. As concessões de transmissão de energia elétrica, contratadas a partir
da entrada em vigor deste parágrafo, terão o prazo necessário à amortização
dos investimentos, limitado a trinta e cinco anos, contado da data de assinatura
do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado no máximo por igual período, a critério do Poder Concedente, nas condições estabelecidas no contrato.”.
“Art. 28. .............................................................................................................................................
§ 1º Em caso de privatização de empresa detentora de concessão ou autorização de geração de energia elétrica, o Poder Concedente deverá alterar o
regime de exploração para produção independente, inclusive quanto às condições de extinção da concessão ou autorização e de encampação das instalações, bem como da indenização porventura devida. ....................................................
§ 5º Também são condições para a outorga de concessão de geração na forma
deste artigo:
I – previsão, no contrato de concessão, de pagamento à Conta de Desenvolvimento
Energético (CDE), de que trata a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da concessão;
II – o pagamento de outorga a que se refere o inciso II do caput do art. 15 da
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, correspondente a 50% (cinquenta
por cento) do valor da concessão, denominado boni icação pela outorga;
III – assunção do risco hidrológico pelo concessionário, vedada a repactuação
prevista pela Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015; e
IV – o cálculo do valor da garantia ísica com validade a partir da data de início
da outorga, sem limite de variação em relação à garantia ísica anteriormente
vigente e sujeita à revisão durante o novo prazo de concessão.
§ 6º O valor mínimo e a forma de pagamento da outorga de concessão de
geração de nergia elétrica de que trat este artigo serão estabelecidos, em ato
conjunto, pelos Ministros de Estado de Minas e Energia e da Economia.
§ 7º O disposto no art. 7º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, não se aplica
às outorgas de concessão outorgadas na forma deste artigo.
§ 8º O disposto neste artigo alcança as usinas hidrelétricas prorrogadas
ou licitadas nos termos da Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013.”
“Art. 28-A As concessões de distribuição de energia elétrica outorgadas
como consequência dos processos licitatórios previstos nos arts. 27 e
28 poderão ser prorrogadas pelo Poder Concedente, observados os critérios e disposições do art. 7º da Lei 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
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Parágrafo único. A prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica de que trata o caput dependerá da aceitação expressa pela concessionária das condições estabelecidas no contrato de concessão ou no termo aditivo
ao contrato de concessão” (grifos nossos)
2.

O art. 7º do PL 414/2021 determina que a Lei nº 12.783, de 11 de
janeiro de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 1º-A. A partir da vigência deste artigo, as concessões de geração
de usinas hidrelétricas com capacidade instalada superior a 50.000
kW (cinquenta mil quilowatts) alcançadas pelo § 2º do art. 4º da Lei nº
9.074, de 7 de julho de 1995, outorgadas anteriormente a 11 de dezembro de 2003, desde que não tenham sido prorrogadas, serão prorrogadas, a critério do concessionário, uma única vez, podendo tal prorrogação, por um prazo de trinta anos, ser antecipad na forma deste artigo.
§ 1º São condições para a prorrogação da outorga de concessão par
aproveitamento de potencial hidráulico na forma deste artigo:
I – previsão, no contrato de concessão, de pagamento à Conta de
Desenvolvimento Energético (CDE), de que trata a Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor
adicionado à concessão pela prorrogação;
II – o pagamento de outorga a que se refere o inciso II do caput do art. 15 da
Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, correspondente a 50% (cinquenta
por cento) do valor adicionado à concessão, denominado boniϐicação
pela outorga;
III – adoção da produção independente como regime de exploração, nos
termos da Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, inclusive quanto às condições de extinção das outorgas e de encampação das instalações e da
indenização porventura devida;
IV – a assunção do risco hidrológico pelo concessionário a partir do término do período remanescente da concessão atual, vedada a repactuação prevista pela Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015;
V – o cálculo do valor da garantia ϐísica com validade a partir do início
da outorga, sem limite de variação em relação à garantia ϐísica anteriormente vigente e sujeita à revisão nos termos das normas vigentes
durante o novo prazo de concessão;
VI – a inclusão de compensação econômica no cálculo do valor adicionado
à concessão, referente ao período remanescente da concessão atual, decor-
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rente de possível redução de garantia ísica que exceda os limites de redução
em vigor na data de publicação desta lei; e
VII - a reversão dos bens para a União ao inal do novo prazo da outorga, sem
indenização ao concessionário.
§ 2º A antecipação da prorrogação de que trata o caput deverá ser solicitada
pelo concessionário em até 90 dias contados da vigência deste parágrafo.
§ 3º O concessionário deverá con irmar a aceitação das condições de prorrogação em até 60 (sessenta) dias a contar da apresentação destas pelo Poder
Concedente.
§ 4º A assinatura do termo aditivo deverá ocorrer no prazo de até 180 (cento
e oitenta) dias, a contar da apresentação da con irmação de que trata o §3º.
§ 5º O Poder Concedente regulamentará procedimento de prorrogação das
concessões de geração das usinas hidrelétricas de que trata o caput”
“Art. 2º ....................................................................................................
§ 7º O disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo não se aplica às outorgas prorrogadas nos termos deste artigo após a entrada em vigor deste parágrafo.” (NR)
“Art. 8º ....................................................................................................
§ 2º-A. O vencedor da licitação de que trata o caput deverá, conforme
regras e prazos a serem deϐinidos em edital, adquirir do titular da
outorga não prorrogada os bens e as instalações reversíveis vinculados
à prestação do serviço por valor correspondente à parcela de investimentos não amortizados e/ou não depreciados a eles associados, valorados pela metodologia de que trata o § 2º.
§ 3º Aplica-se o disposto no parágrafo único do art. 6º às concessões de transmissão, e o disposto no art. 7º às concessões de distribuição.
...............................................................................................................................................................
§ 6º A licitação de que trata o caput deste artigo e do art. 8º E poderá utilizar,
de forma individual ou combinada, os critérios estabelecidos nos incisos I e II
do caput do art. 15 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, observado o
disposto no § 3º deste artigo.
.............................................................................................................................................................”
“Art. 8º-E A partir da vigência deste artigo, as concessões de geração de usinas hidrelétricas existentes com capacidade instalada superior a 50.000 kW
(cinquenta mil quilowatts) com o advento do termo contratual serão licitadas
pelo Poder Concedente.
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§1º O disposto neste artigo aplica-se às concessões de serviço público de
geração, bem como às de uso de bem público, para ins de autoprodução e
produção independente de energia elétrica.
§ 2º A licitação de que trata o caput poderá ser realizada sem a reversão prévia dos bens vinculados à prestação do serviço e considerará, como base no
cálculo do valor da indenização correspondente às parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados,
a ser paga ao atual concessionário, a metodologia do valor novo de reposição,
conforme critérios estabelecidos em regulamento do Poder Concedente.
§ 3º São condições para a licitação da outorga de concessão para aproveitamento de potencial hidráulico na forma deste artigo:
I - previsão, no contrato de concessão, de pagamento à Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE, de que trata a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da concessão;
II - o pagamento de outorga a que se refere o inciso II do caput art. 15 da Lei
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, correspondente a 50% (cinquenta por
cento) do valor da concessão, denominado boni icação pela outorga;
III - adoção da produção independente como regime de exploração, nos termos da
Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, inclusive, quanto às condições de extinção das
outorgas e de encampação das instalações e da indenização porventura devida;
IV - a assunção do risco hidrológico pelo concessionário, vedada a repactuação prevista na Lei nº 13.203, de 8 de dezembro de 2015;
V - o cálculo do valor da garantia ísica com validade a partir do início da
outorga, sem limite de variação em relação à garantia ísica anteriormente
vigente e sujeita à revisão durante o novo prazo de concessão; e
VI - a reversão dos bens para a União ao inal do prazo da outorga, sem indenização ao concessionário.
§ 4º O prazo da outorga de concessão para aproveitamento do potencial
hidráulico resultante da licitação de que trata este artigo será de vinte anos,
contado da data de vigência do contrato.
§ 5º O valor mínimo e a forma de pagamento da outorga de concessão de
geração de energia elétrica de que trata este artigo serão estabelecidos, em
ato conjunto, pelos Ministros de Estado de Minas e Energia e da Economia.
Art. 8º-F As outorgas de concessão e de autorização de geração de usinas
hidrelétricas que não forem prorrogadas deverão ser licitadas pelo Poder
Concedente, conforme disposto no art. 8º-E.
Art. 8º-G A partir da vigência deste artigo, não se aplica o disposto no art. 1º,
devendo ser observados os artigos 1ºA e 8º-F.”
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Justiϐicativa:
“... Propomos reduzir, gradualmente, os limites de carga para que os consumidores de energia elétrica possam escolher livremente o fornecedor junto ao qual
contratarão o fornecimento de energia elétrica.
...
Para implantar esse importante aperfeiçoamento legislativo, várias mudanças
nas regras aplicadas às concessões vincendas usinas hidrelétricas são necessárias. Atualmente, a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, condiciona a prorrogação de suas concessões ao direcionamento de toda a energia elétrica gerada
para o mercado regulado. Assim, propomos a licitação como regra para essas
concessões e que a energia elétrica gerada seja comercializada nos mercados
livre e regulado. Sabemos que a ampliação do mercado livre somente pode
ocorrer se as distribuidoras forem blindadas quanto a eventual excesso de contratação decorrente da migração para o mercado livre e a expansão da oferta
de energia elétrica não for colocada em risco.
Dessa forma, no primeiro caso, propomos que eventuais custos das distribuidoras com sobras de energia elétrica decorrente da migração para o mercado livre
sejam rateados entre todos os consumidores e, no segundo caso, que seja possível contratar o lastro em separado da energia elétrica e que o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES institua linha de crédito destinada a ϔinanciar projetos de agentes de geração participantes do mercado livre.
Também nos preocupamos que a licitação das usinas com concessões vincendas
não distorça os preços de energia elétrica.
Por isso, propomos que o valor a ser pago a título de outorga seja um dos critérios de licitação e que os recursos decorrentes sejam direcionados a reduzir
encargos, subsídios e custos do setor elétrico, como o eventual custo das distribuidoras com sobras de energia elétrica decorrente da migração para o mercado livre.
A ϔim de privilegiar a nossa indústria, propomos ainda que as concessões de
geração de energia hidrelétrica destinadas à autoprodução e à produção independente com consumo próprio possam ser prorrogadas pelo prazo de até 30
(trinta), ou seja, não sejam licitadas.”
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D.2 Projeto de Lei nº 1.917/2015
(“projeto da portabilidade da conta de luz”)
Autoria: Marcelo Squassoni - PRB/SP, Antonio Carlos Mendes Thame - PSDB/
SP, Rodrigo de Castro - PSDB/MG, Odorico Monteiro - PT/CE e outros
Situação: Na Câmara dos Deputados, pronta para Pauta na Comissão Especial
destinada a proferir parecer.
Ementa: dispõe sobre a portabilidade da conta de luz, as concessões de geração de energia elétrica e a comercialização de energia elétrica, altera as Leis
n. 12.783, de 11 de janeiro de 2013, 10.848, de 15 de março de 2004, 10.847,
de 15 de março de 2004, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.478, de 6 de agosto
de 1997, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a MP nº 2.227, de 4 de setembro
de 2001, e dá outras providências.
Principais dispositivos relacionados à prorrogação das concessões:
“Art. 1º A partir de 1º de janeiro de 2015, as concessões de geração de energia
hidrelétrica alcançadas pelo art. 19 da Lei n. 9.074, de 7 de julho de 1995,
deverão ser objeto de licitação, nas modalidades leilão ou concorrência, pelo
prazo de até 30 (trinta) anos, nos termos desta Lei e do seu regulamento.
§ 1º O disposto nesta Lei também se aplica às usinas hidrelétricas cujas concessionárias não optaram pela prorrogação no regime de cotas estabelecido
pela Lei n. 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
§ 2º Desde que atendidos os requisitos do edital da licitação referida no caput,
o agente de geração até então responsável pela usina hidrelétrica poderá participar do certame.
Art. 2º O disposto no art. 1º não se aplica:
I – às concessões de geração de energia hidrelétrica destinadas à
autoprodução, as quais poderão ser prorrogadas, a critério do Poder
Concedente, uma única vez, pelo prazo de até 30 (trinta) anos; e
II – às concessões e autorizações de geração de energia hidrelétrica
referentes a empreendimentos de potência igual ou inferior a 3 MW
(três megawatts), cuja outorga observará o disposto no § 9º do art. 1º da
Lei n. 12.783, de 11 de janeiro de 2013.
Parágrafo único. A prorrogação das concessões de geração de energia
hidrelétrica destinadas à autoprodução deverá ser feita a título oneroso, sendo o pagamento pelo uso do bem público revertido em favor
da modicidade de tarifas e preços, conforme regulamento do Poder
Concedente. “ (grifos nossos)
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Justiϐicativa:
“... Entre as ferramentas criadas pela Medida Provisória n. 579/2012 com a ϔinalidade de reduzir o custo da energia elétrica no País, destacam-se as condições
impostas aos titulares das concessões de energia elétrica alcançadas pelo artigo
19 da Lei n. 9.074, de 7 de julho de 1995, para a prorrogação de suas outorgas,
notadamente, (i) a aceitação à remuneração por tarifa calculada pela Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – para cada usina e (ii) a alocação de
cotas de garantia ϔísica e de potência da usina hidrelétrica às concessionárias e
permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica.
Haja vista que as concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição, por força do artigo 1º, § 2º, da Lei n. 10.848, de 15 de março de 2004,
promovem o fornecimento de energia para o mercado regulado e submetem-se à contratação de energia elétrica no âmbito do Ambiente de Contratação
Regulada – ACR, os beneϔícios do modelo então instituído concentraram-se nos
consumidores cativos.
Com efeito, apesar de os anunciados propósitos da redução do custo da energia
elétrica terem sido os de beneϔiciar o consumidor brasileiro, assim considerado
em caráter geral, tanto o residencial quanto o industrial, bem como de fomentar o setor produtivo, toda a renda hidráulica resultante das cotas de energia elétrica foi utilizada em prol de uma única classe de consumidores, qual
seja, aquela dos atendidos pelas concessionárias e permissionárias de serviço
público de distribuição.
Foram excluídos da prerrogativa de usufruir da renda hidráulica resultante
das cotas de energia elétrica todos os consumidores que adquirem energia no
Ambiente de Contratação Livre – ACL.
A ϔim de reparar o tratamento desigual conferido aos dois ambientes de contratação e de resguardar a representatividade e a competitividade do ACL, propõe-se, no presente projeto de lei, que as concessões de energia elétrica alcançadas
pelo artigo 19 da Lei n. 9.074/1995 – incluídas aquelas detidas por empreendedores que não aderiram ao regime de cotas e excluídas as destinadas a autoprodução e as referentes a empreendimentos de potência igual ou inferior a
3MW – sejam licitadas em certames dos quais possam participar tanto agentes
do ACR quanto do ACL.
Com essa medida, pretende-se que o beneϔício econômico advindo da licitação
de tais concessões de geração hidrelétrica seja utilizado para promover a redução equânime de custos relacionados às necessidades de energia elétrica de
todos os consumidores do Sistema Interligado Nacional – SIN.”
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D.3 Projeto de Lei nº 4.636/2019
Autoria: Silas Câmara - REPUBLIC/AM, e Vinicius Carvalho - NI/SP
Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Finanças e
Tributação (CFT)
Ementa: dispõe sobre a atualização do valor dos ativos das concessionárias
de transmissão de energia elétrica considerados não depreciados existentes
em 31 de maio de 2000 (altera a Lei nº 12.783, de 2013).
Principais dispositivos relacionados à prorrogação das concessões:
Art. 1º O art. 15 da Lei nº 12.783, 11 de janeiro de 2013, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º-A: “Art. 15. ...........................................................................................
§ 3º-A. A atualização de que trata o § 3º compreende a correção monetária e o custo médio ponderado de capital, deϐinido pela Aneel, que ainda
não tenham sido incorporados às tarifas de transmissão de energia elétrica, entre a data de prorrogação das concessões e o efetivo reconhecimento dessa atualização nessas tarifas.” (grifos nossos)
Justiϐicativa:
“A presente proposição busca contribuir para a superação, em deϔinitivo, de
disputa relacionada com o pagamento às concessionárias de transmissão de
energia elétrica de valores referentes aos ativos não depreciados por ocasião
da prorrogação de concessões vincendas por período de 30 anos, realizada em
dezembro de 2012, a qual vem trazendo grande inquietação para o setor de
transmissão de energia elétrica e, por extensão, para todo o setor elétrico.
De início, o entendimento do Poder Executivo, esposado na Medida Provisória
nº 579, de 11 de setembro de 2021, era que não era devido qualquer pagamento às transmissoras referentes a ativos existentes em 31 de maio de 2000.
Como nem todos os ativos existentes nessa data encontravam-se inteiramente
amortizados, o Governo Federal modiϔicou seu entendimento e editou a Medida
Provisória nº 591, de 29 de novembro de 2012, promovendo as alterações correspondentes na medida provisória citada anteriormente.
A Lei nº 12.783, 11 de janeiro de 2013, resultante da conversão da MP nº
579/2012, autorizou o Poder Concedente a pagar às concessionárias de transmissão de energia elétrica o valor relativo aos ativos considerados não depreciados existentes em 31 de maio de 2000, registrados pela concessionária e
reconhecidos pela Aneel. Esse ato legal, entretanto, deixou de explicitar a forma
de atualização desse valor, como pode se ver a seguir:
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“Art. 15 ....................................................................................
§ 2º Fica o Poder Concedente autorizado a pagar, na forma de regulamento, para as concessionárias que optarem pela prorrogação prevista
nesta Lei, nas concessões de transmissão de energia elétrica alcançadas
pelo § 5º do art. 17 da Lei nº 9.074, de 1995, o valor relativo aos ativos
considerados não depreciados existentes em 31 de maio de 2000, registrados pela concessionária e reconhecidos pela Aneel.
§ 3º O valor de que trata o § 2º será atualizado até a data de seu efetivo
pagamento à concessionária pelo prazo de 30 (trinta) anos, conforme
regulamento.” (destacamos)

A regulamentação desses dispositivos legais foi feita pela Portaria nº 120, de 20
de abril de 2016, do Ministério de Minas e Energia, que determinou que os valores dos referidos ativos homologados pela ANEEL “passem a compor a Base de
Remuneração Regulatória das concessionárias de transmissão de energia elétrica
e que o custo de capital seja adicionado às respectivas Receitas Anuais Permitidas”.
Aduziu que o custo de capital correspondente aos mencionados ativos será composto por parcelas de remuneração e depreciação, acrescidos dos devidos tributos.
No que se refere ao custo de capital não incorporado desde as prorrogações
das concessões (dezembro de 2012) até o processo tarifário de 2017, a norma
em questão estabeleceu que o mesmo deverá ser atualizado e remunerado
pelo custo do capital próprio, real, do segmento de transmissão deϔinido pela
ANEEL nas metodologias de Revisão Tarifária Periódica das Receitas das
Concessionárias Existentes (§ 3º).
A partir dessas diretrizes, a ANEEL expediu a Resolução Normativa nº 762, de
21 de fevereiro de 2017, que estabeleceu os procedimentos e critérios a serem
utilizados no cálculo do custo do capital a ser adicionado à receita anual permitida de cada concessionária de transmissão abrangida pela Lei nº 12.783/2017,
com vigência a partir de 1º de julho de 2017.
Inconformados com os reajustes das tarifas de uso do sistema transmissão
decorrentes dos aludidos aumentos das receitas anuais permitidas da transmissoras, considerados muitos elevados, vários agentes e associações propuseram
ações judiciais em que sustentam que os ativos considerados não depreciados
existentes em 31 de maio de 2000 deveriam ser pagos pela União ou com recursos da Reserva Global de Reversão - RGR em lugar de serem cobrados dos consumidores por meio de inclusão de parcela nas tarifas de transmissão. A 5ª Vara
Federal negou a pretensão dos autores, mas determinou liminarmente a retirada do componente atinente à atualização da remuneração do capital próprio
até a decisão de mérito, tendo a ANEEL dado cumprimento à essa deliberação2 .
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Desse modo, o pagamento do valor relativo aos ativos não depreciados existentes
em 31 de maio de 2000 nas receitas anuais permitidas das transmissoras, a partir de julho de 2017, contemplou apenas a correção monetária. Aϔigura-se necessário, portanto, o reconhecimento do custo de capital que ainda não tenha sido
incorporado às tarifas de transmissão de energia elétrica, entre a data de prorrogação das concessões e o seu efetivo reconhecimento na tarifa de transmissão.
Neste ponto, importa consignar que as transmissoras vêm registrando em seus
balanços ϔinanceiros o direito à compensação ϔinanceira referente aos ativos
não depreciados desde 1º de julho de 2017, em consonância com as normas da
ANEEL e Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
Por oportuno, deve-se sublinhar que a aprovação de decreto legislativo tornando sem efeito a Portaria MME nº 120/2016, como os ora em tramitação
nesta Casa, excluiria da tarifa de transmissão toda a referida compensação
ϔinanceira às transmissoras de energia, a qual integra a tarifa de transmissão
desde a mencionada data. Isso, por sua vez, traria grave prejuízo a essas concessionárias, o que impossibilitaria a realização dos vultosos investimentos necessários à substituição de ativos em ϔinal de vida útil e à realização de obras de
reforço, determinada pelo Operador Nacional do Sistema – ONS.
No intuito de contribuir para uma solução deϔinitiva para a questão do pagamento de valor relativo aos ativos de transmissoras de energia elétrica não
depreciados existentes em 31 de maio de 2000 é que se apresenta o presente
projeto de lei, que explicita que a atualização do mencionado valor compreende
a correção monetária e o custo médio ponderado de capital, deϔinido pela Aneel,
que não tenham sido incorporados às tarifas de transmissão de energia elétrica
entre a data de prorrogação das concessões e o efetivo reconhecimento dessa
atualização nessas tarifas.”

