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RESUMO:  

Estuda-se a intervenção do Estado na economia através da regulação, tendo como objeto de 

análise o setor elétrico brasileiro. O presente estudo tem como objetivo verificar de que forma 

o Estado, desde a promulgação da Constituição de 1988, buscou cumprir os princípios 

estabelecidos na Ordem Econômica constitucional e exercer a sua função de ente regulador, 

fiscalizador, planejador e indutor do crescimento econômico, no setor elétrico. Analisa-se a 

reforma do Estado pensada pelo ex-Ministro Bresser Pereira e a inclusão de empresas do setor 

elétrico no Plano Nacional de Desestatização. Observa-se que o processo de privatização 

permanece inacabado nos segmentos da geração e da transmissão. Investiga-se a instituição 

do MAE e a criação do produtor independente de energia elétrica, no contexto de uma 

reforma que pretendia encaminhar o setor elétrico para o livre mercado. Estuda-se a crise de 

racionamento e a mudança de estratégia do Governo, cuja prioridade passou a ser um maior 

planejamento central que garantisse a segurança energética e a expansão da geração e 

transmissão. Analisa-se as diferenças entre o ACL e o ACR, bem como a formação do preço 

da energia elétrica em cada um e conclui-se, por meio da leitura de precedentes do CADE, 

que trata-se do mesmo mercado relevante na dimensão produto. Investiga-se as mudanças 

trazidas pela MP-579 e de que forma a intervenção do Estado no setor elétrico aumentou, e os 

impactos que isso trouxe. Conclui-se que, a partir da edição da MP-579, a intervenção do 

Estado no setor elétrico aumentou com o objetivo de controlar os preços e garantir a 

segurança energética, mas que as mudanças regulatórias não foram bem sucedidas em manter 

e a tarifa da energia paga pelo consumidor final em patamares baixos, tampouco em garantir a 

oferta de energia elétrica suficiente para cobrir a demanda das distribuidoras. 

PALAVRAS-CHAVE: MP-579. Cotas de energia e de potência. Setor Elétrico. Regulação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY: This is a study of the State’s intervention in the economy by the regulation, 

with the purpose of analyzing the Brazilian electricity sector. The purpose of this paper is to 

analyze how the State sought to comply with the principles set forth in the Economic Order in 

the Brazilian Constitution and to execute its function as a regulator, supervisor, planner and 

inducer of the economy, in the electricity sector. The present work analyzes the State Reform 

process as thought by the ex-Minister Bresser Pereira and the inclusion of state companies 

from the electricity sector in the National Privatization Plan. Moreover, it will show that the 

privatization process remains unfinished in the generation and transmission segments. 

Furthermore, this paper investigates the institution of the wholesale energy marker (Mercado 

Atacadista de Energia) and of the independent energy producer, in the context of a reform 

that intended to drive the electricity sector into a free market system. This paper further 

studies the energy rationing crisis in Brasil and the change in the Government’s strategy, 

which priority shifted to a greater central planning that would ensure a safe energy supply and 

the expansion of the generation and transmission segments. The differences between the Free 

Market (Ambiente de Contratação Livre) and the Regulated Market (Ambiente de 

Contratação Regulada) are analyzed, including the formation of the prices on each one of 

them, and the study comes to a conclusion that they are part of the same relevant market in the 

product dimension, based on precedents of the Brazilian Administrative Council for 

Economic Defense. Finally, this work investigates the changes brought by the MP-579 and 

how it increased the State’s intervention in the electricity sector, and the impacts thereafter. 

The work concludes that, after the publishing of the MP-579, the State’s intervention in the 

electricity sector has increased in order to control prices and maintain a low electricity tariff. 

However, the regulatory changes were not successful in maintining a low tariff and energy 

supply. 

KEY-WORDS: MP-579. Energy and potency quotas. Brazilian electricity sector. Brazilian 

regulation. 
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INTRODUÇÃO 

 

“Em relação à relevância da medida, cumpre ressaltar que o Brasil dará continuidade à 
iniciativa estruturada de dotar o País de um sistema elétrico de baixo custo, que vem 
sendo implementada desde 2003, cujo princípio basilar é a modicidade tarifária. Dessa 
forma, os efeitos da redução do custo de energia elétrica, conforme citado 
anteriormente, trarão uma série de benefícios com destaque para a redução do custo 
para as empresas, o que propiciará o aumento do poder aquisitivo da sociedade com a 
redução de preços ao consumidor final.  
 
Finalmente, cabe ressaltar que, além da redução tarifária, as medidas aqui propostas, 
por meio da continuidade da prestação do serviço, garantem a segurança energética, 
outro princípio basilar desde 2003.”

1
  

 

Em 2012, com a promessa de reduzir o valor da tarifa de energia elétrica, a 

Presidente Dilma Rousseff editou a Medida Provisória n
o
 579 (“MP-579”), convertida 

posteriormente na Lei n
o
 12.783/2013, impondo condições para a renovação das concessões 

de empreendimentos de geração de energia elétrica que venceriam entre 2015 e 2017, 

voltadas, como descrito na passagem da epígrafe, à modicidade tarifária. O Governo, convicto 

que as concessionárias adeririam ao novo modelo apresentado pela MP-579, cancelou o leilão 

de energia A-1 que ocorreria em 2012 acreditando que a demanda das distribuidoras seria 

suprida pelas concessões renovadas
2
.  

No entanto, algumas empresas decidiram não renovar as concessões, o que fez com 

que o montante total das cotas de energia fosse inferior ao volume de contratos de energia que 

expiraram em dezembro de 2012 e que as distribuidoras ficassem sem energia contratada para 

atender a sua demanda futura
3
. A energia gerada pelos empreendimentos das concessões 

renovadas foi integralmente alocada em forma de cotas para as distribuidoras, e deveria ter 

sido o suficiente para cobrir toda a sua demanda, bem como suprir a demanda que era antes 

atendida pelos contratos de leilão que venceriam em dezembro de 2012. Todavia, como nem 

todos os empreendimentos foram renovados, as distribuidoras ficaram em parte 

descontratadas. A exposição involuntária das distribuidoras fez com que elas comprassem 

energia no mercado de curto prazo, a um Preço de Liquidação das Diferenças (“PLD”) muito 

elevado devido ao despacho das termelétricas por conta do nível baixo de reservatório das 

hidrelétricas. 

                                                           
1
 Ministério de Minas e Energia, Exposição de Motivos da Medida Provisória 579/2012. 

2
 BITTENCOURT, Rafael. “Governo cancela leilão de energia contando com renovação de concessões” Valor 

Econômico, 29 de novembro de 2012. <http://www.valor.com.br/brasil/2922950/governo-cancela-leilao-de-

energia-contando-com-renovacao-de-concessoes>. Data de acesso: 27 de outubro de 2014.  
3
 Tribunal de Contas da União. Relatório da Auditoria Operacional que discutiu os impactos da MP 579 TC-

011.223/2014-6, sessão de 17 de julho de 2013. 

http://www.valor.com.br/brasil/2922950/governo-cancela-leilao-de-energia-contando-com-renovacao-de-concessoes
http://www.valor.com.br/brasil/2922950/governo-cancela-leilao-de-energia-contando-com-renovacao-de-concessoes
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Não obstante, o valor da tarifa da energia elétrica de fato reduziu em quase 15% 

entre 2012 e 2013 (vide Tabela 4), o que incentivou um consumo maior de energia elétrica. 

No entanto, no final de 2013 e durante o ano de 2014, o Brasil passou por uma estiagem no 

nível de água dos reservatórios das principais usinas geradoras de energia elétrica do país, 

causando o acionamento das termelétricas, cuja energia é mais cara, para evitar o colapso do 

sistema.  

Ao ficarem descontratadas, as distribuidoras foram obrigadas a comprar a energia no 

mercado de curto prazo a um PLD muito alto por conta da energia gerada pelas termelétricas. 

O Governo, todavia, decidiu postergar o aumento da tarifa de energia elétrica para 2015, 

quando já havia sinalização da necessidade desse repasse em 2013. Além disso, o Tesouro 

Nacional realizou um aporte de R$ 4 bilhões na Conta de Desenvolvimento Energético 

(“CDE”) para cobrir as despesas com o acionamento das termelétricas
4
. Não houve, ainda, 

uma política que priorizasse a eficiência energética, o que contribuiu ainda mais para o 

desequilíbrio do setor. 

Ademais, o Governo publicou o Decreto n
o
 8.221/2014, atribuindo à Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”) a obrigação de cobrir os custos da exposição 

involuntária das distribuidoras e o Custo Variável Unitário (“CVU”) das termelétricas, através 

do novo encargo denominado Conta no Ambiente de Contratação Regulada (“Conta ACR”). 

Com isso, a CCEE realizou um empréstimo junto a bancos privados, que somou 17,8 bilhões 

de reais em 2014. Como resultado, estima-se que o preço da energia elétrica a ser pago pelo 

consumidor em 2015 aumentará em, pelo menos, 17%
5
.  

No presente trabalho, pretende-se estudar se as mudanças regulatórias que ocorreram 

no setor elétrico ao longo das duas últimas décadas conseguiram garantir a modicidade 

tarifária e a segurança energética.  O tema do trabalho é a intervenção do Estado na economia 

através da regulação de um dos setores de infraestrutura mais complexos, que é o setor 

elétrico. 

                                                           
4
 “Medidas Divulgadas pelo Governo Federal para o Fortalecimento do Setor Elétrico Nacional”. Ministério de 

Minas e Energia. Março de 2014. 

<http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/noticias/2014/Perguntas_e_respostas_-

_Medidas_Governo_Federal_13.03.2014.pdf>. Data de Acesso: 2 de novembro de 2014. 
5
 WARTH, Anne; FERNANDES, Adriana; SILVA, Maria Regina. “Conta de Luz vai subir de 10% a 17% em 

2015, preveem economistas”. Estadão. < http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,conta-de-luz-vai-subir-

de-10-a-17-em-2015-preveem-economistas,1535848> . Data de acesso: 9 de outubro de 2014. 

http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/noticias/2014/Perguntas_e_respostas_-_Medidas_Governo_Federal_13.03.2014.pdf
http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/noticias/2014/Perguntas_e_respostas_-_Medidas_Governo_Federal_13.03.2014.pdf
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,conta-de-luz-vai-subir-de-10-a-17-em-2015-preveem-economistas,1535848
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,conta-de-luz-vai-subir-de-10-a-17-em-2015-preveem-economistas,1535848
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A metodologia empregada no presente trabalho consiste na análise de leis, decretos, 

portarias e regulamentos relacionados ao setor elétrico, de artigos e livros relacionados às 

mudanças regulatórias do setor, bem como de dados oficiais publicados pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) e notícias de jornais relacionadas às mudanças e 

impactos da MP-579. 

O trabalho apresentado terá como objetivo identificar os reais efeitos das medidas 

tomadas pelo Governo para reduzir a tarifa de energia elétrica, verificando como elas 

afetaram a competição no setor e se foram adequadas para promover a redução na tarifa 

conforme pretendido. O presente estudo apresenta relevância político-social, uma vez que a 

energia elétrica é um insumo básico de qualquer cadeia de produção e, portanto, qualquer 

aumento ou redução das tarifas impacta diretamente o preço dos produtos, e, portanto, a 

inflação. Sobre o tema, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Fux, acompanhado 

dos outros Ministros e respaldado por posicionamento semelhante do Tribunal em outros 

julgados passados, entende que o fornecimento de energia elétrica é um serviço essencial e 

que em determinados casos não pode sequer sofrer corte pela distribuidora diante do 

inadimplemento, podendo ser considerado o corte uma afronta à ordem pública
6
. Diante disso, 

a regulação do setor pode impactar indiretamente outros setores, empresas e indivíduos como 

um todo.    

No primeiro capítulo, pretende-se fazer uma introdução ao setor elétrico, aos agentes 

e às regras atuais, compostas por leis, decretos, portarias e resoluções anteriores às mudanças 

trazidas pela MP-579/2012. Sendo assim, será apresentado o contexto que levou às 

privatizações em diversos setores de infraestrutura durante o governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso, incluindo o setor elétrico. A desestatização no setor será brevemente 

explicada, mediante a apresentação das justificativas econômicas suscitadas pelo ex-Ministro 

da Reforma do Estado, Bresser Pereira, e de uma tentativa inicial de construir um mercado 

competitivo de energia elétrica pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso. Ademais, será 

observado como o racionamento de 2001 levou à instituição de um novo marco regulatório 

criado pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tal modelo retrata e atribui ao Estado 

as funções de planejador e indutor do crescimento econômico. 

                                                           
6
 Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n

o
 721.119-RS. Ministro Relator: Luiz Fux, julgado em 11 de 

abril de 2006, publicado em 15 de maio de 2006. 
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No segundo capítulo, será apresentado em mais detalhes as formas de competição no 

segmento da geração, nos mercados livre e regulado, antes da edição da MP-579. Para tanto, 

far-se-á uma análise dos precedentes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(“CADE”), de forma a compreender melhor como é a disciplina da concorrência no setor 

elétrico. Ademais, será discutida a composição da tarifa de energia elétrica que é paga pelos 

consumidores cativos, com o objetivo de compreender a forma de intervenção do Estado no 

controle dos preços de geração da energia e da tarifa paga pelos consumidores, a partir da 

edição da MP-579. 

No terceiro capítulo, pretende-se debater os efeitos da MP-579 no setor elétrico. Com 

isso, serão apresentadas as novas regras aplicáveis ao setor e de que forma elas alteraram o 

modelo que vigia antes. Ademais, será demonstrado como o Governo interveio ainda mais no 

setor em 2013 e em 2014 por meio de uma política de controle de preços, para evitar com que 

houvesse um aumento de preços aos consumidores, e os impactos de tal intervenção.  

Na conclusão, sustenta-se que a regulação em excesso, especialmente sobre o preço, 

pode ter efeitos adversos na economia de determinados setores, como ocorreu no caso do 

setor elétrico. Muito embora seja um setor que não possa operar em regime de livre mercado e 

deva ser regulado, a regulação deve ocorrer somente com a finalidade de fazer com que os 

agentes do setor operem como se no livre mercado estivessem. 
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I: A Constituição, a Reforma do Estado e o Setor Elétrico 

  

“O tema da regulação é estudado, sob ópticas complementares, pela economia, pelo 

direito e pela ciência política. Os economistas se preocupam, em geral, com o estudo 

de setores sujeitos à regulação, analisando a forma em que esta influencia o 

comportamento dos agentes e como isso impacta o bem-estar social. A questão 

principal para o economista é se a regulação é eficiente ou não. Para o direito, por sua 

vez, a regulação é o resultado de restrições legais ao comportamento dos agentes, cuja 

origem, hierarquia e consistência interna são o resultado de processos por vezes 

completamente dissociados da lógica econômica. Além disso, todo o processo de 

aplicação dessas regras, por agências públicas e pelo Judiciário, é parte integrante da 

abordagem do direito, ainda que essa seja uma área virtualmente ignorada pelos 

economistas. Para o cientista político, por sua vez, a regulação é, antes de tudo, o 

resultado de um jogo político entre grupos de interesse que buscam moldar a 

intervenção estatal em seu benefício.”
7
 

A produção de bens e a prestação de serviços em ambiente competitivo dispensa a 

regulação econômica, pois a demanda e a oferta são mais eficientes para definir o preço e a 

qualidade do produto ou do serviço. No entanto, alguns mercados apresentam falhas, que 

podem ser corrigidas por meio da regulação estatal.  

O setor elétrico apresenta problemas decorrentes da presença de monopólio natural na 

transmissão e na distribuição, o que, atrelado à essencialidade do bem e à baixa elasticidade 

da demanda em relação ao preço, tornam oportuna a sua regulação.
8
  

Vislumbra-se a presença de monopólio natural ao se constatar que determinados 

setores na economia operam de forma mais eficiente quando há apenas um agente operando 

em regime de monopólio, pois os custos fixos são tão elevados que é necessário que o agente 

detenha participação no mercado de forma absoluta, para que tais custos sejam diluídos entre 

todos os consumidores. Ou seja, seria mais custoso e menos eficiente se o setor fosse 

explorado por mais de um agente. Setores que operam por meio de sistemas de rede, tais quais 

o de água canalizada, distribuição de gás natural e transmissão e distribuição de energia 

elétrica, são considerados monopólios naturais, pois são “naturalmente” melhor prestados na 

forma de monopólio.
9
 

                                                           
7
 PINHEIRO, Armando Castelar e SADDI, Jairo. “Direito, Economia e Mercados”. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2005, p. 281.  
8
 KELMAN, Jerson. “Desafios do Regulador”. Rio de Janeiro: Synergia: CEE/FGV, 2009, p. 4. 

9
 KELMAN, Jerson. “Desafios do Regulador”. Rio de Janeiro: Synergia: CEE/FGV, 2009, p. 5. 
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As atividades de distribuição e de transmissão de energia elétrica são consideradas 

monopólios naturais, uma vez que seus custos iniciais são tão elevados que não justificaria 

haver mais de um agente econômico atuando nesses segmentos, construindo, operando e 

mantendo a sua própria rede, por ser economicamente ineficiente. Ademais, os custos fixos 

iniciais podem ser diluídos entre mais usuários quando não há competição e, de modo 

contrário, a atividade torna-se economicamente inviável pois os custos iniciais podem levar 

muito tempo para se pagarem.  

Dada essa falha de mercado e a relevância da atividade para a sociedade, o direito 

brasileiro optou por reconhecer o fornecimento de energia elétrica como serviço público e, 

portanto, atribuir o dever de sua organização ao Estado, permitindo o seu exercício por 

particulares em regime de concessão ou permissão, precedidas por licitação
10

, nos termos do 

Art. 175 da Constituição Federal.
11

. Nesse sentido, o fornecimento de energia elétrica é de 

titularidade da União
12

  

O setor elétrico ainda apresenta outras particularidades que justificam a sua regulação. 

Uma delas é que a energia elétrica é considerada um bem essencial, de modo que há uma 

baixa elasticidade da demanda em relação ao preço ou tarifa do bem. Ou seja, o consumo de 

energia elétrica é pouco sensível à variação de preços. Somado a isso, a energia elétrica não 

pode ser estocada pelos consumidores em períodos de preços ou tarifas mais elevados.
13

  

A geração e a comercialização, por sua vez, são os segmentos da cadeia de energia 

elétrica que podem existir em regime de competição, pois é possível que a energia seja gerada 

a partir de diferentes matrizes (hidráulica, térmica, eólica, biomassa, solar), por meio de 

empreendimentos de portes diferentes (pequeno, médio e grande), e ainda porque é possível 

que geradoras da mesma matriz compitam entre si
14

. Nesse segmento, o setor permite, além 

das concessões, a utilização do instituto da autorização como título habilitante ao desempenho 

de certas atividades de geração. 

                                                           
10

 SAMPAIO, Patrícia. “A Tutela da Concorrência no Setor de Energia Elétrica”, in: Temas Relevantes no 

Direito de Energia Elétrica, coord. Fabio Amorim da Rocha. Rio de Janeiro: Synergia, 2012. p. 234-236. 
11

 Existe ainda a possibilidade de autorização, nos termos do art. 21 da Constituição Federal, o que será 

explorado adiante. 
12

 CFRB, 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; 
13

 HUNT, Sally. “Making Competition Work in Electricity”. John Wiley & Sons. 2002. 

<http://regulationbodyofknowledge.org/wp-content/uploads/2013/03/Hunt_Making_Competition_Work.pdf> 

Data de Acesso: 13 de dezembro de 2014.  
14

 SAMPAIO, Patrícia. “A Tutela da Concorrência no Setor de Energia Elétrica”, in: Temas Relevantes no 

Direito de Energia Elétrica, coord. Fabio Amorim da Rocha. Rio de Janeiro: Synergia, 2012. p. 236. 

http://regulationbodyofknowledge.org/wp-content/uploads/2013/03/Hunt_Making_Competition_Work.pdf
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Neste primeiro capítulo pretende-se traçar um panorama geral do setor elétrico, desde 

suas origens, passando pelos principais marcos legislativos que transformaram o modelo 

normativo do setor. Com isso, serão apresentadas as mudanças legislativas ocorridas no setor, 

passando pela década de 90, quando foi iniciado um processo de privatização e desestatização 

que foi interrompido a partir de 2004, quando o setor voltou a ser objeto de maior 

planejamento estatal.  

 I.1 Breves apontamentos iniciais 

 

No início do século XX, a geração e a distribuição de energia elétrica começaram a 

se desenvolver no Brasil, acompanhando a evolução do mercado de café. Desde sua origem, 

tal atividade precedia de autorização de ente público municipal, estadual ou federal para ser 

exercida por um particular. A maioria das concessionárias de geração e distribuição de 

energia elétrica eram empresas estrangeiras, e a energia era transacionada livremente entre os 

agentes
15

.  

Em 1934, foi promulgado o Código de Águas (Decreto n
o
 24.643/1934), que atribuiu 

à União a competência para legislar e realizar a outorga de exploração de energia elétrica, 

retirando dos demais entes federativos tal competência. À época, o Presidente Getulio Vargas 

impôs metas de industrialização ao país, por meio de seu Plano de Metas, o que demandava 

vultosos investimentos em infraestrutura e um maior planejamento central. A energia elétrica 

tornou-se um ativo essencial para a expansão da indústria no Brasil, de modo que fez-se 

necessária a publicação de lei federal que unificasse o tratamento dado a tal atividade
16

. Em 

1946, o planejamento do setor elétrico foi inaugurado por meio do Plano Nacional de 

Eletrificação, com o objetivo de fazer crescer o acesso à energia elétrica, por meio de 

interligações regionais e estímulo às pequenas e médias geradoras
17

.  

A Eletrobras foi criada com a promulgação da Lei n
o
 3.890-a/1961, e passou a ser 

uma empresa holding de todas as empresas federais de energia elétrica, incluindo a Furnas e a 

                                                           
15

 GASTALDO, Marcelo Machado. “Histórico da Regulamentação do Setor Elétrico”, in: Direito em Energia 

Elétrica. Janeiro de 2009. 

<http://www.osetoreletrico.com.br/ose/assets/2c688ee8/ed.36_fasciculo_capitulo_1_direito_em_energia_eletrica

.pdf>. Data de acesso: 21 de setembro de 2014.  
16

 Regulação Jurídica do Setor Elétrico, coord. LANDAU, Elena. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006, p. 3. 
17

 BAER, Werner; MCDONALD, Curt. “Um Retorno ao Passado? A Privatização de Empresas de Serviço 

Público no Brasil: o Caso do Setor de Energia Elétrica”. Planejamento e Políticas Públicas n. 16. Dezembro de 

1997. <http://desafios2.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/viewFile/113/115>. Data de acesso: 21 de 

setembro de 2014. 

http://www.osetoreletrico.com.br/ose/assets/2c688ee8/ed.36_fasciculo_capitulo_1_direito_em_energia_eletrica.pdf
http://www.osetoreletrico.com.br/ose/assets/2c688ee8/ed.36_fasciculo_capitulo_1_direito_em_energia_eletrica.pdf
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Chesf
18

, ficando responsável pelo planejamento, financiamento e expansão do setor. A 

Eletrobras adquiriu as concessionárias estrangeiras que tinham forte atuação no setor: a 

Ampfort e a Light, em 1964 e 1979, respectivamente
19

.  

Na década de 1980, o Brasil passou por uma crise fiscal, por um aumento da taxa de 

inflação e de desemprego e por uma redução da capacidade de investimento do Estado, 

desacelerando, portanto, o crescimento econômico
20

. A crise também se verificou no setor 

elétrico, uma vez que as estatais tornaram-se um instrumento de contenção da inflação por 

parte do Governo, que congelou a tarifa de energia elétrica em um valor baixo, o que causou 

um déficit expressivo no setor
21

.  

As mudanças no setor elétrico acompanharam uma mudança institucional de 

Reforma do Estado, na qual este deixou de ser o provedor do bem-estar social e indutor direto 

do crescimento econômico, para então atuar como agente regulador, fiscalizador, incentivador 

e planejador do crescimento econômico
22

. 

O processo de desestatização somente foi realmente verificado no segmento de 

distribuição, pois o Governo alienou o controle societário e de gestão que mantinha nas 

estatais para empresas do setor privado, que passaram a compor a maior parte dos agentes em 

regime de concessão. Optou-se pelo segmento da distribuição em primeiro lugar pois ainda 

não havia um marco regulatório bem definido para o setor elétrico, de modo que, por ser um 

monopólio natural, a regulação poderia ser feita através dos próprios contratos de concessão.
23

 

Por outro lado, nos segmentos de geração e de transmissão isso não ocorreu. Na 

transmissão, as empresas privadas concorrem com as públicas para as novas concessões de 

linhas de transmissão, mas o controle acionário e decisório das estatais já existentes 

                                                           
18

 GOMES, João Paulo; VIEIRA, Marcelo. “O Campo de Energia Elétrica no Brasil de 1880 a 2002”, in: Revista 

de Administração Pública. FGV. Abril de 2009. <http://www.scielo.br/pdf/rap/v43n2/v43n2a02>. Data de 

acesso: 21 de setembro de 2014.  
19

 GOMES, João Paulo; VIEIRA, Marcelo. “O Campo de Energia Elétrica no Brasil de 1880 a 2002”, in: Revista 

de Administração Pública. FGV. Abril de 2009. <http://www.scielo.br/pdf/rap/v43n2/v43n2a02>. Data de 

acesso: 21 de setembro de 2014. 
20

  PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. “Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado”. Presidência da 

República, Brasília, 1995. p. 10. 

<http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/PlanoDiretor/planodiretor.pdf >, Data de acesso: 9 de 

outubro de 2014. 
21

 Regulação Jurídica do Setor Elétrico, coord. LANDAU, Elena. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2006, p. 4. 
22

 PRADO, Mariana Mota. “O Setor de Energia Elétrica”, in: Direito e Economia na Regulação Setorial, coord. 

Mario Gomes Schapiro, São Paulo: Saraiva, 2009, p.12. 
23

 LANDAU, Elena; DUTRA, Joísa; SAMPAIO, Patrícia.  “O Estado e a Iniciativa Privada no Setor Elétrico: 

uma análise das duas últimas décadas”, in: Parcerias Público Privadas: experiências, desafios e propostas, p. 

259 

http://www.scielo.br/pdf/rap/v43n2/v43n2a02
http://www.scielo.br/pdf/rap/v43n2/v43n2a02
http://www.bresserpereira.org.br/Documents/MARE/PlanoDiretor/planodiretor.pdf
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permaneceu com o Governo. A geração, por sua vez, não era atraente para o investidor 

privado tendo em vista o risco de inadimplemento ou mora no pagamento por parte das 

distribuidoras estatais. Com isso, a privatização das distribuidoras contribuiria para a 

valorização dos ativos das geradoras, mas as geradoras estatais foram excluídas do Programa 

Nacional de Desestatização em 2004 pela Lei n
o
 10.848

24
, e o processo de privatização foi 

interrompido, tendo apenas poucas empresas sido privatizadas
25

.  

A complexidade do setor enseja uma regulação que gere os incentivos corretos para 

todos os agentes do setor: privado, público, em regime de concessão ou autorização, de modo 

a estimular a competitividade onde for possível e inibir o abuso de posição dominante por 

parte do detentor de direitos de exploração das redes (monopólio natural). 

I.2 A Disciplina Jurídico-Constitucional da Exploração e do Fornecimento de 

Energia Elétrica 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil (“CFRB” ou “Constituição”)  

determina que as instalações e serviços de energia elétrica, bem como o aproveitamento 

energético dos cursos de água, serão atividades exploradas diretamente pela União, ou 

indiretamente, por meio de concessão, permissão e autorização outorgadas a um ente 

privado
26

. Ou seja, a Constituição estabeleceu que somente será possível explorar a atividade 

de geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica pela livre iniciativa mediante título 

jurídico habilitante, classificando a atividade como uma atividade econômica regulada. 

A CFRB estabelece que a ordem econômica nacional será fundada na livre iniciativa 

e assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 

                                                           
24

 Lei n
o
 10.848/2004 Art. 31. Fica revogado o art. 5

o
 da Lei n

o
 9.648, de 27 de maio de 1998, assegurados os 

direitos constituídos durante sua vigência, em especial as atividades autorizadas em seus incisos II e IV. 

§ 1
o
 Ficam excluídas do Programa Nacional de Desestatização - PND a empresa Centrais Elétricas Brasileiras 

S/A - ELETROBRAS e suas controladas: Furnas Centrais Elétricas S/A, Companhia Hidro Elétrica do São 

Francisco - CHESF, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ELETRONORTE e Empresa Transmissora de 

Energia Elétrica do Sul do Brasil S/A - ELETROSUL e a Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica – 

CGTEE. 
25

 No âmbito federal, apenas a Gerasul foi privatizada em 1998. No âmbito estadual, três empresas públicas 

geradoras foram privatizadas, quais sejam: Cachoeira Dourada em 1997; CESP Paranapanema e CESP Tietê, 

ambas em 1999. 
26

 CFRB 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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autorização, salvo nos casos previstos em lei
27

. Desse modo, a Constituição estabelece que o 

sistema econômico será o capitalista e que, via de regra, qualquer atividade poderá ser 

exercida livremente por qualquer indivíduo
28

, e que a exploração direta de atividade 

econômica pelo Estado só será permitida quando necessária para os imperativos da segurança 

nacional ou por relevante interesse coletivo
29

. Portanto, o papel principal do Estado na 

economia será o de agente regulador, planejador, incentivador e fiscalizador das atividades 

econômicas
30

.  

A exploração direta de atividade econômica pelo Estado pode ocorrer quando esta 

for de relevante interesse coletivo. Nesse sentido, o art. 175
31

 da CFRB determina que 

incumbe ao Poder Público a prestação de serviços públicos, seja diretamente, ou 

indiretamente, por meio de concessão ou permissão, mediante licitação. De acordo com o ex-

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, o que determina que determinada 

                                                           
27

 CFRB Art. 170: A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 

fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 

produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e 

sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 

sua sede e administração no País.  

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 

autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
28

 CFRB Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
29

 CFRB Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica 

pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo, conforme definidos em lei. 
30

 CFRB Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da 

lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e 

indicativo para o setor privado. 
31

 CFRB 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, fiscalização 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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atividade econômica em sentido amplo seja caracterizada como serviço público é a sua 

vinculação ao interesse social, e não o fato de ela ser atribuída como privativa do Estado
32

. 

Por outro lado, a própria Constituição determina quais são as atividades econômicas 

que não se caracterizam como serviço público, mas que serão exercidas pelo Estado 

diretamente, em regime de monopólio, no art. 177
33

. Faz-se necessário diferenciar o 

monopólio natural do monopólio “legal”, instituído por meio do referido artigo constitucional. 

O transporte canalizado de gás natural é monopólio estatal, previsto na Constituição, mas não 

é um monopólio que possa ser flexibilizado, por tratar-se de monopólio natural. Será, 

portanto, prestado pelas empresas públicas ou privadas, em regime de concessão de atividade 

econômica monopolizada. Por outro lado, a exploração e produção de petróleo e gás natural 

constituem monopólio “legal”, pois podem, em tese, ser exercidos em regime de competição, 

mas a Constituição Federal determina que constituem monopólio da União, o que faz o 

ingresso de empresas privadas dependente de uma decisão política estatal e de licitações para 

delegação de direitos de exploração e produção.
34

 

O monopólio “legal” do exercício da atividade econômica relacionada a petróleo e gás 

natural foi flexibilizado pela Emenda Constitucional n
o
 9/95, que incluiu o § 1º

35
 ao art. 177, 

fazendo com que a Constituição passasse a autorizar à União a contratação de empresas 

estatais ou privadas para realização dessas atividades, nos termos da lei. A Lei 9.478/97 

instituiu o regime de concessão petrolífera e a Lei 12.351/10, o de partilha de produção. 

 O modelo de concessão petrolífera foi discutido detalhadamente, pelo Supremo 

Tribunal Federal, quando do julgamento da ADI 3.366/DF-2005, que teve por relator o 

Ministro Carlos Britto. Não obstante, a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e de gás 

                                                           
32

 GRAU, Eros Roberto. “Constituição e Serviço Público”, in Direito Constitucional: estudos em homenagem a 

Paulo Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2003, pp. 255, 257 e 262. 
33

 CFRB Art. 177. Art. 177. Constituem monopólio da União: 

I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;   

II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro; 

III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos 

anteriores; 

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos 

no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de 

qualquer origem; 

V - a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios e 

minerais nucleares e seus derivados, com exceção dos radioisótopos cuja produção, comercialização e utilização 

poderão ser autorizadas sob regime de permissão, conforme as alíneas b e c do inciso XXIII do caput do art. 21 

desta Constituição Federal.  
34

 KELMAN, Jerson. “Desafios do Regulador”. Rio de Janeiro: Synergia: CEE/FGV, 2009, p. 4. 
35

 CFRB, art. 177 § 1º A União poderá contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades 

previstas nos incisos I a IV deste artigo observadas as condições estabelecidas em lei 
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natural permaneceram como monopólio da União, no sentido de que somente o Poder Público 

decide quem poderá exercer essa atividade econômica, por meio de licitação, um processo 

objetivo de escolha. Sendo assim, criou-se um regime de concessões para a exploração do 

petróleo e gás natural que não corresponde à concessão de serviço público, pois não há uma 

delegação da execução de um serviço público, e sim a possibilidade de exploração de um bem 

que é público e de uma atividade que a Constituição Federal determinou ser monopólio da 

União
36

. 

No setor de energia elétrica, embora os segmentos de transmissão e distribuição 

sejam monopólios naturais, cujo exercício pode ser delegado ao particular por meio de um 

contrato de concessão de serviço público
37

, tal não é o caso do segmento de geração de 

energia elétrica. No entanto, o Código de Águas estabeleceu que a atividade de geração seria 

exercida por meio de um contrato de concessão de serviço público. Ao longo do tempo, por 

opção política, decidiu-se manter tais concessões em vigor, de modo que a concessão de 

serviço público no segmento da geração ainda não desapareceu.  

Por outro lado, a Constituição prevê, em seu art. 20, inciso VIII, que os potenciais de 

energia hidráulica são bens da União, estabelecendo ainda o art. 176 que a exploração dos 

potenciais hidráulicos é atividade monopolizada pela União Federal, dependente de concessão 

ou autorização (§1º). Sendo assim, a Lei n
o
 9.074/1995

38
 alterou o regime de outorga de 

exploração do potencial hidráulico para o de concessão de uso de bem público. 

Ademais, no caso de geração de energia termelétrica ou eólica, o regime jurídico de 

outorga de direito é o da autorização.
39

 Do mesmo modo, no caso da geração hidrelétrica, o 

concessionário de uso de bem público deverá também obter uma autorização para que possa 

gerar energia elétrica. Sendo assim, a autorização é outra forma de outorga aplicável ao setor 

elétrico, prevista no art. 21, XII, b da Constituição e nos arts. 6 e 7 da Lei n
o
 9.074/1995. A 

autorização é um ato administrativo dotado de discricionariedade e precariedade, e justificada 

no setor elétrico como uma medida cujo objetivo final seria o de atrair investimentos privados 

no segmento da geração, ao oferecer um maior grau de autonomia das partes na negociação 

contratual e menos obrigações. No entanto, a autorização é altamente regulada e tratada quase 
                                                           
36

 CFRB, art. 20 – São bens da União: (…) IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 
37

 Podendo, ainda, ser utilizado o instituto da permissão para o caso das cooperativas rurais, conforme art. 23 da 

Lei 9.074/95. 
38

 Lei 9.074/1995, Art. 11. Considera-se produtor independente de energia elétrica 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. 
39

 Conforme decreto 2003/1996. 
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como uma concessão de serviço público, mas ainda é dotada de instabilidade e insegurança 

jurídica, por ser precária e poder ser revogada a qualquer instante.
40

 

Portanto, no segmento da geração, encontramos os seguintes regimes: (i) no caso de 

usinas hidrelétricas licitadas após a reforma do setor nos anos 90, a concessão de uso de bem 

público
41

; (ii) no caso das usinas termelétricas e fontes renováveis, a autorização para explorar 

o potencial energético, inclusive PCHs cuja produção se encaixe nos limites estabelecidos no 

art. 7º da Lei 9.074/95
42

; e (iii) a concessão de prestação de serviço público, exercida, antes da 

primeira reestruturação do setor, pelas empresas estatais, cujo prazo foi prorrogado por mais 

20 anos pela Lei n
o
 9.704/1995

43
 e cujo prazo vencerá entre 2015 e 2017. 

Há, ainda, as atividades privadas de interesse público, protegidas pelo direito 

fundamental da livre iniciativa, mas sujeitas a uma permanente e incisiva regulação estatal
44

. 

Para Alexandre Aragão, tais atividades são um meio-termo entre os serviços públicos e as 

atividades econômicas privadas não sujeitas a controle ou apenas sujeitas a controle 

administrativo geral: 

“As atividades de que estamos tratando são atividades econômicas privadas; não são 

desenvolvidas pelo Estado, seja diretamente, seja através de concessão ou permissão. 

São prestadas pelos particulares por direito próprio, mas o Estado as sujeita a um 

controle constante e que pode em alguns aspectos imiscuir-se em elementos 

contratuais da prestação da atividade, para que ela, não apenas não agrida o interesse 

público, mas também contribua para sua realização.”
45

  

                                                           
40

 LANDAU, Elena. “Autorização: Um Instrumento Inadequado para o Setor Elétrico”, in: Revista de Direito 

Administrativo FGV, Rio de Janeiro: Atlas, setembro/dezembro 2007. 
41

 Lei 9.074/1995,  Art. 5º São objeto de concessão, mediante licitação: 

I - o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência superior a 1.000 kW e a implantação de usinas 

termelétricas de potência superior a 5.000 kW, destinados a execução de serviço público; 

II - o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência superior a 1.000 kW, destinados à produção 

independente de energia elétrica; 

III - de uso de bem público, o aproveitamento de potenciais hidráulicos de potência superior a 10.000 kW, 

destinados ao uso exclusivo de autoprodutor, resguardado direito adquirido relativo às concessões existentes. 
42

 Lei 9.074/1995, Art. 6º As usinas termelétricas destinadas à produção independente poderão ser objeto de 

concessão mediante licitação ou autorização. 

Art. 7o São objeto de autorização: 

I - a implantação de usinas termelétricas, de potência superior a 5.000 kW, destinada a uso exclusivo do 

autoprodutor; 

II - o aproveitamento de potenciais hidráulicos, de potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 10.000 kW, 

destinados a uso exclusivo do autoprodutor. 
43

 Lei 9.704/1995, 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 n
o
 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. 
44

 ARAGÃO, Alexandre Santos. “Direito dos Serviços Públicos”. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 198. 
45

 ARAGÃO, Alexandre Santos. “Direito dos Serviços Públicos”, Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2007, p. 195. 
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O que isso significa é que essas atividades são exercidas pelas empresas por direito 

próprio, mediante a outorga de autorização, e não por decisão político-administrativa do 

Estado. São também altamente reguladas, mas distintas do serviço público, pois se encontram 

protegidas pelo direito da livre iniciativa.   

Nesses casos, embora não seja assegurado o direito de empreender à iniciativa privada, 

a regulação deve oferecer, sempre que possível, soluções de mercado, pois assim é a 

orientação jurídica constitucional de consagração de liberdades econômicas.
46

 O segmento da 

geração de energia elétrica é caracterizado por essa dualidade de regimes, de concessão de 

serviço público e autorização de exploração de potencial energético, por razões históricas e 

opções políticas de mantê-lo dessa forma.  

 

I.3 A Primeira Crise do Setor Elétrico Brasileiro e o Plano Nacional de 

Desestatização 

 

O modelo econômico buscado pela Constituição é fruto de um processo de reforma 

do Estado que se iniciou na década de 1990 no Brasil a partir da desestatização. Conforme 

visto anteriormente, a primeira metade do século XX foi marcada por um período de 

prosperidade e de bem-estar, sendo o Estado o fator primordial de desenvolvimento 

econômico e social no país. Ocorre que o crescimento do Estado no exercício direto da 

atividade econômica foi também o motivo de sua crise, na década de 80, após os dois choques 

de petróleo desestabilizarem a economia mundial, e a reação do Estado brasileiro de tentar 

conter a inflação por meio do controle de preços e tarifas cobrados por empresas estatais que 

atuavam em setores diferentes da economia em regime de monopólio.  

Com o advento da Lei n
o
 8.631/1993

47
, as concessionárias de energia elétrica abriram 

em seus balanços uma Conta de Resultados a Compensar (“CRC”), com fundamento nos 

contratos de concessão celebrados à época que lhes davam direito de receber uma 

remuneração garantida do capital
48

. As empresas distribuidoras estatais não conseguiam 

honrar os seus contratos de fornecimento de energia elétrica com a Eletrobras pois a tarifa não 

                                                           
46

 ARAGÃO, Alexandre; SAMPAIO, Patrícia. “Considerações acerca do regime jurídico do consumidor livre 

em setores de infraestrutura”. 2014, mimeo. 
47

 A Lei n
o
 8.631/1993 extinguiu o sistema de remuneração garantida, que autorizava o repasse dos valores aos 

consumidores para cobrir os custos da concessionária distribuidora. O regime tarifário pelo custo do serviço foi, 

assim, eliminado no setor elétrico. 
48

 ESPOSITO, Alexandre Siciliano. “O Setor Elétrico Brasileiro e o BNDES: Reflexões sobre o Financiamento 

aos Investimentos e Perspectivas: , in: 60 Anos – perspectivas setoriais,  p. 199. 
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remunerava o valor pago pela energia elétrica, e toda essa dívida era contabilizada na CRC. O 

resultado dessa falta de planejamento e de gestão causou um prejuízo de US$ 23 bilhões ao 

Tesouro Nacional, que assumiu as dívidas em troca de títulos de crédito da CRC. Tal evento é 

conhecido como o “encontro de contas” do setor elétrico, por meio do qual o Estado começou 

a preparar as empresas para a desestatização.
49

 

Bresser Pereira
50

, ex-Ministro de Reforma do Estado durante a gestão do presidente 

Fernando Henrique Cardoso (1995 a 1998), define que a reforma do Estado envolve quatro 

problemas interdependentes, mas distinguíveis entre si: (i) econômico-político de delimitação 

do tamanho do Estado; (ii) econômico-político de redefinição do papel regulador do Estado; 

(iii) econômico-administrativo de recuperação da governança, ou da capacidade financeira e 

administrativa de implementar as decisões políticas tomadas pelo governo; e (iv) político, de 

aumento da governabilidade, ou da capacidade política do governo de intermediar interesses, 

garantir legitimidade e governar.  

O ex-ministro defende que a delimitação do tamanho do Estado deve ocorrer por 

meio de uma definição mais clara de suas funções, para então distinguir as atividades que são 

exclusivas do Estado
51

 daquelas que não o são, para então definir quais devem continuar a ser 

exercidas diretamente pelo Estado na reforma do Estado. Sendo assim, Bresser Pereira 

entende que os investimentos na infraestrutura e nos serviços públicos não são atividades 

exclusivas do Estado, mas que eram exercidas diretamente pelo mesmo no início do século 

XX por demandarem investimentos iniciais muito altos. No entanto, mediante a crise fiscal 

enfrentada pelo Estado, a privatização dessas atividades tornou-se necessária para isolá-las de 

interferência política e para dotá-las da eficiência característica da administração privada.  

Bresser Pereira entende que a Reforma do Estado também requer a redefinição do 

seu papel regulamentador, questionando até que ponto deveria ir a regulamentação das 

atividades econômicas, pois a regulação significa também um custo para a economia, ou “um 

                                                           
49

 LANDAU, Elena; DUTRA, Joísa; SAMPAIO, Patrícia.  “O Estado e a Iniciativa Privada no Setor Elétrico: 

uma análise das duas últimas décadas”, in: Parcerias Público Privadas: experiências, desafios e propostas, p. 

258. 
50

 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. “A Reforma do Estado dos Anos 90: Lógica e Mecanismos de Controle”. 

Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997 (Cadernos MARE da reforma do 

estado; v. 1). p. 7. 
51

 Bresser Pereira define as atividades exclusivas do Estado como a de legislar, punir, tributar, garantir a defesa 

nacional, representar o país no exterior, e garantir a estabilidade da moeda e do sistema financeiro por meio de 

um banco central - todas elas naturalmente monopolistas. 
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imposto que não é cobrado”
52

. Sendo assim, definir o grau de intervenção estatal em 

determinados setores torna-se fundamental para não onerá-lo demasiadamente: porém, 

encontrar o ponto de equilíbrio é um desafio enfrentado por todos os Governos eleitos. 

Com a Reforma do Estado da década de 1990, optou-se por manter o Estado em sua 

função de agente regulador e não mais cumular as funções de regulador e empreendedor. A 

exploração direta da atividade econômica passou a ser a exceção na Constituição Federal de 

1988 e, por meio da Lei n
o
 8.031/1990 foi instituído o Programa Nacional de Desestatização 

(“PND”) que regulamentou o artigo 173, caput, da CFRB, que ordenou o reposicionamento da 

participação direta do Estado na economia
53

. O PND, portanto, reflete a opção do Poder 

Constituinte de que a Ordem Econômica seria fundada na livre iniciativa, e que a exploração 

direta de atividade econômica pelo Estado seria uma exceção, permitida somente quando 

fosse necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo. A 

partir de então, a União alienou o controle acionário que detinha em diversas empresas 

estatais (o Anexo I apresenta uma relação de todas as empresas que foram desestatizadas no 

setor elétrico). 

A Reforma do Estado trouxe importantes reflexos no setor elétrico, cuja privatização 

iniciou em 1995, com a Escelsa (empresa de distribuição de energia elétrica), motivada pela 

necessidade de captar capital privado para dar continuidade à expansão do setor por meio da 

construção de novos empreendimentos de geração e transmissão, tendo em vista a 

impossibilidade de as empresas estatais sustentarem os investimentos necessários.  

TABELA 1 - Privatizações no setor elétrico
54

 

Nome 
Data 

de  Privatização 

Área de 

Serviço 

/  Localização 

Comprador 
Preço  R$ 

Milhões 
%  Vendida Ágio  (%) 

ESCELSA 12-Jul-95 ES 
IVEN S. A , GTD 

Participações 
385,0 50,00 11,78 

LIGHT 21-Mai-96 RJ 
AES; Houston; 

EdF; CSN. 
2.230,0 51,00 0,00 

CERJ (AMPLA) 20-Nov-96 RJ 
Endesa(Sp); 

Enersis; Ed Port. 
605,3 70,26 30,27 

COELBA 31-Jul-97 BA 

Iberdrola; 

BrasilCap; Previ; 

BBDTVM 

1.730,9 65,64 77,38 

                                                           
52

 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. “A Reforma do Estado dos Anos 90: Lógica e Mecanismos de Controle”. 

Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997 (Cadernos MARE da reforma do 

estado; v. 1). p. 32. 
53

 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 

Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo, conforme definidos em lei. 
54

 ABRADEE. <http://www.abradee.com.br/setor-eletrico/privatizacoes> Data de acesso: 21 de setembro de 

2014.  

http://www.abradee.com.br/setor-eletrico/privatizacoes
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AES SUL 21-Out-97 RS AES 1.510,0 90,91 93,56 

RGE 21-Out-97 RS CEA; VBC ; Previ 1.635,0 90,75 82,70 

CPFL 05-Nov-97 SP 
VBC ; Previ; 

Fundação CESP 
3015,0 57,60 70,10 

ENERSUL 19-Nov-97 MS Escelsa 625,6 76,56 83,79 

CEMAT 27-Nov-97 MT 
Grupo Rede; 

Inepar 
391,5 85,10 21,09 

ENERGIPE 03-Dez-97 SE 
Cataguazes; 

Uptick 
577,1 85,73 96,05 

COSERN 11-Dez-97 RN 

Coelba; 

Guaraniana; 

Uptick 

676,4 77,92 73,60 

COELCE 02-Abr-98 CE 

Consócio Distriluz 

(Enersis Chilectra, 

Endesa, Cerj) 

867,7 82,69 27,20 

ELETROPAULO 15-Abr-98 SP 
Consórcio 

Lightgás 
2.026,0 74,88 0,00 

CELPA 09-Jul-98 PA 

QMRA 

Participações S. A. 

(Grupo Rede e 

Inepar) 

450,3 54,98 0,00 

ELEKTRO  16-Jul-98 SP / MS 
Grupo Enron 

Internacional 
1.479,0 46,60 98,94 

CACHOEIRA 

DOURADA 
05-Set-97 GO 

Endesa / Edegel / 

Fundos de 

Investimentos 

779,8 92,90 43,49 

GERASUL  15-Set-98 RS Tractebel(Belga) 945,7 50,01 0,00 

BANDEIRANTE  17-Set-98 SP 
EDP (Portugal) - 

CPFL 
1.014,0 74,88 0,00 

CESP Tiête 27-Out-99 SP AES Gerasul Emp 938,07 - 29,97 

BORBOREMA 30-Nov-99 PB 
Cataguazes-

Leopoldina 
87,38 - - 

CELPE 20-Fev-2000 PE Iberdrola/Previ/BB 1.780 79,62 - 

CEMAR 15-06-2000 MA PP&L 552,8 86,25 - 

SAELPA 31-11-2000 PB 
Cataguazes-

Leopoldina 
363,0 - - 

CTEEP 28-06-2006 SP 

ISA 

(Interconexión 

Eléctrica S/A Esp) 

1.193 - 57,89 

TOTAL       25.858,55     

 

 A Tabela 1 acima mostra todas as estatais de energia elétrica que foram privatizadas, o 

comprador e o preço pelo qual o controle acionário foi alienado. A maior parte das empresas 

está no segmento da distribuição. A primeira empresa a ser desestatizada foi a Escelsa 

(Espírito Santo), em 1995, seguida pela Light, ambas empresas federais. A Cerj foi a primeira 

empresa estadual, do Estado do Rio de Janeiro, a ser privatizada, em 1996, todas empresas de 

distribuição de energia elétrica. Decidiu-se iniciar o processo de privatização no segmento da 

distribuição pois era a última etapa da “cadeia produtiva” de energia elétrica, com o menor 

risco de inadimplemento para o investidor privado
55

. Caso a desestatização se iniciasse pela 

geração, haveria um risco maior aos investidores privados que gerassem energia, de não terem 

                                                           
55

 LANDAU, Elena e SAMPAIO, Patrícia. “O setor elétrico em uma visão introdutória”, in: Regulação do setor 

de energia elétrica. Rio de Janeiro, coord. Elena Landau, Lúmen Iuris, 2006 e 2011, v. 1 e 2. 
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seus contratos celebrados com as transmissoras e distribuidoras estatais adimplidos
56

. 

Ademais, não havia ainda uma regulação estabelecida para o setor, de modo que os contratos 

de concessão determinariam as regras.  

I.4 A Reforma de 1995-2004 

 

Em 1995, foi promulgada a Lei Geral de Concessões (Lei n
o
 8.987/1995), que, em 

conjunto com a Lei n
o
 9.074/1995, deu início ao processo de desestatização do setor elétrico. 

O art. 4
o57

 da Lei n
o
 9.074/1995 estabelece que as autorizações, permissões e concessões para 

a exploração da energia elétrica serão contratadas e prorrogadas no termo dessa lei e da Lei de 

Concessões.  

A Lei n
o
 9.074/1995 inovou ao criar a figura do produtor independente de energia 

elétrica que, por meio de uma autorização ou de concessão de uso de bem público, no caso de 

centrais hidrelétricas, produz energia por sua conta e risco. Ademais, criou também a figura 

do consumidor livre de energia elétrica, que livremente celebra contratos de compra e venda 

de energia elétrica com agentes geradores. Com isso, a geração de energia elétrica passou a 

ser regida por três regimes: (i) as concessões de serviço público, cujo prazo foi prorrogado 

pela primeira vez pela Lei n
o
 9.074/1995; (ii) as concessões de uso de bem público, para as 

centrais hidrelétricas que precisam de tal outorga para explorar o potencial energético das 

quedas d’águas; e (iii) a autorização para a geração de energia elétrica. 

Com isso, a partir de 1998, mediante a publicação da Lei n
o
 9.648/1998, foi criado o 

Mercado Atacadista de Energia (“MAE”), que antecedeu à Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica, no qual diversos agentes do mercado, tais quais geradoras, distribuidoras, 

comercializadoras, poderiam assinar contratos de longo prazo para a compra e venda de 

energia elétrica. Sendo assim, as distribuidoras poderiam firmar contratos iniciais com os 

agentes de geração, cujos montantes de energia e potência seriam homologados pela ANEEL. 

A energia, portanto, era contratada por meio de contratos bilaterais, e não através de leilões, 

como hoje.  A referida lei também criou um novo agente do setor: o Operador Nacional do 

Sistema (“ONS”), associação sem fins lucrativos cuja a atividade principal consiste em 

                                                           
56

 SAMPAIO, Patrícia. “A Tutela da Concorrência no Setor de Energia Elétrica”, in: Temas Relevantes no 

Direito de Energia Elétrica, coord. Fabio Amorim da Rocha. Rio de Janeiro: Synergia, 2012. p. 233. 
57

 Art. 4o As concessões, permissões e autorizações de exploração de serviços e instalações de energia elétrica e 

de aproveitamento energético dos cursos de água serão contratadas, prorrogadas ou outorgadas nos termos desta 

e da Lei n
o
 8.987, e das demais. 
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coordenar e controlar a operação de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema 

Interligado Nacional (“SIN”).  

No processo de desestatização do setor, com o objetivo de atrair investimentos ao 

setor e conferir-lhe maior estabilidade e isolamento de ingerências políticas, foi criada a 

Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”), por meio da Lei n
o
 9.427/1996. A ANEEL 

foi criada como uma autarquia sob regime especial, dotada de autonomia e poder 

regulamentar, para regular e fiscalizar a geração, transmissão, distribuição e comercialização 

de energia elétrica.  

A previsão inicial seria de que um livre mercado de compra e venda de energia 

(geração) seria implementado, precedido por um período de transição de oito anos durante o 

qual haveria um mercado livre e o outro regulado. Ao final de tal período, toda a energia 

passaria a ser comercializada livremente. No entanto, o MAE não obteve grande adesão dos 

consumidores livres, inicialmente, pois no mercado cativo ainda havia a presença de subsídios 

cruzados para beneficiar os consumidores industriais, de forma que não havia incentivos para 

que esses consumidores migrassem do mercado regulado para o livre, de forma que a simples 

previsão na regulação não bastou
58

. 

Ademais, esperava-se que a expansão da geração ocorreria por meio de 

investimentos a serem realizados pelas distribuidoras, para que a sua demanda futura seja 

atendida. Contudo, o investimento para a expansão do setor permaneceu baixa, enquanto a 

demanda crescia. Durante algum tempo, o parque gerador aguentou a pressão da demanda, 

mas em maio de 2001 o estoque de energia armazenado na forma de água nos reservatórios 

era de 32%, bem abaixo do nível de segurança da época, de 49%.
59

  

 

I.5 A Segunda Crise do Setor Elétrico Brasileiro, a Desverticalização e os 

Ambientes de Contratação Livre e Regulado 

  

Em 2001 o Brasil sofreu uma crise de racionamento de energia elétrica causada pelo 

baixo nível de águas nos reservatórios das centrais hidrelétricas, que à época compunham 

83% da matriz energética nacional. Com isso, ficou evidente que havia algumas deficiências 

                                                           
58

 PRADO, Mariana Mota. “O Setor de Energia Elétrica”, in: Direito e Economia na Regulação Setorial, coord. 

Mario Gomes Schapiro, São Paulo: Saraiva, 2009, p.14. 
59

 KELMAN, Jerson. “Desafios do Regulador”. Rio de Janeiro: Synergia: CEE/FGV, 2009, p. 66. 
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no sistema elétrico brasileiro, que inibiram o crescimento e captação de investimentos no 

setor, como a falta de regulação clara sobre como ocorreria a expansão da geração, e pouca 

diversificação na matriz energética, que era basicamente formada por centrais hidrelétrica
60

. 

Concluiu-se que a razão principal para a crise de racionamento de 2001 não foi a hidrologia 

desfavorável, mas sim razões estruturais principalmente ligadas a uma falta de planejamento 

central do Estado, conforme resumido pelo trecho copiado abaixo, do Relatório Kelman
61

: 

“Na transição para o novo modelo, a ampliação da capacidade de geração deixou de 

ser uma responsabilidade das empresas geradoras que seguiam um planejamento 

centralizado, procurando manter o risco de algum racionamento em até 5%. A 

expansão da oferta energética passaria a ser efetuada a partir da iniciativa das 

empresas distribuidoras, que teriam interesse em contratar energia a longo prazo por 

intermédio de PPA’s para atender à demanda energética crescente de seus 

consumidores.”
62

 

Com isso, o Governo reforçou que os seguintes princípios deveriam ser observados 

pelo novo modelo do setor elétrico: (a) modicidade tarifaria para os consumidores; (b) 

continuidade e qualidade na prestação de serviço; (c) justa remuneração aos investidores; e 

(d) universalização do acesso e uso do serviço de energia elétrica
63

.  

O novo modelo do setor elétrico foi introduzido pela Medida Provisória n
o
 144/2003, 

que foi convertida na Lei n
o
 10.848/2004. A preocupação principal passou a ser a segurança 

energética, e não mais a competição no setor como meio de se alcançar preços e tarifas de 

energia elétrica mais baixos. Sendo assim, decidiu-se retirar do Programa Nacional de 

Desestatização as empresas controladas pela Eletrobras
64

, o que fez com que esse processo 

permanecesse inacabado até hoje
65

.  
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 Pelo novo modelo, ficou decidido que as distribuidoras deveriam contratar energia 

através de leilões de energia elétrica pelo critério de menor preço, no Ambiente de 

Contratação Regulado (“ACR”). Ou seja, as distribuidoras não teriam mais liberdade de 

celebrar contratos de energia bilaterais com as geradoras, e ficaram obrigadas a contratar 

energia o suficiente para atender a 100% de sua demanda, por meio de contratos de longo 

prazo firmados em decorrência de leilões organizados pelo poder público. Dessa forma, a 

energia passou a ser obrigatoriamente contratada nos leilões realizados pelo Governo, que 

também viabilizariam a construção de novos empreendimentos de geração, responsáveis por 

garantir a oferta futura de energia elétrica. Com isso, a oferta de energia elétrica seria 

garantida pelo próprio Governo por meio dos leilões, e assim constituiu-se a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Energética (“EPE”), por meio da Lei n
o
 10.847/2004 e o Decreto n

o
 

5.184/2004, que ficou responsável por realizar os estudos de expansão do setor, publicados 

anualmente no Plano Decenal de Expansão de Energia (“PDE”), e por auxiliar a ANEEL a 

estruturar os leilões de energia.  

  Ademais, criou-se o Ambiente de Contratação Livre (“ACL”), em substituição ao 

MAE, no qual os grandes consumidores de energia elétrica poderiam negociar contratos de 

energia bilaterais com as fontes mais baratas para atender ao seu consumo, contribuindo para 

a competitividade da indústria nacional e seguindo o modelo criado no Governo anterior.  

Por fim, para atender ao princípio da universalização do serviço, continuou-se os 

programas criados pelo governo anterior. Nesse sentido, o Programa Luz no Campo
66

 foi 

substituído pelo Programa Luz para Todos
67

 e a Tarifa Social
68

 foi modificada pela Lei n
o
 

12.212/2010, que proporciona uma tarifa de energia elétrica subsidiada para a população de 

baixa renda.  

O novo modelo do setor ainda determinou que a desverticalização era obrigatória para 

induzir a competição na geração, e a modicidade tarifária na distribuição. Marcos Juruena 

Villela Souto
69

 explica o fenômeno do unbundling como a desagregação contábil, jurídica ou 

societária dessas atividades. A desagregação contábil obriga à separação das receitas de cada 

uma dessas atividades, para evitar os subsídios cruzados. A desagregação jurídica requer que 
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pessoas jurídicas distintas fiquem responsáveis por cada uma das atividades. Por fim, a 

desagregação societária proíbe que um grupo controle toda a cadeia de atividade. 

Sobre o fenômeno da desverticalização, Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi 

entendem o seguinte: 

“Quando há integração vertical, toda a contabilidade do monopolista natural é mais 

difícil de acompanhar, facilitando a transferência de custos entre os segmentos em que 

há e em que não há competição, inflando as tarifas no segmento caracterizado pelo 

monopólio natural e facilitando condutas anticompetitivas como o price squeezing e 

preços predatórios no segmento competitivo. A separação vertical torna a 

contabilidade do monopolista mais transparente, eliminando a possibilidade de que ele 

aloque contabilmente custos incorridos no segmento competitivo ao não-competitivo. 

Esse é um dos fatores que simplificam o trabalho do regulador quando há separação 

vertical, pois este pode se concentrar no segmento não-competitivo e exercer uma 

regulação mais leve sobre as atividades em que há competição.” 
70

 

Por esse novo marco legal, as distribuidoras ficaram obrigadas a contratar energia para 

atender à totalidade da sua demanda na área da concessão, e para tanto contratam a energia 

das geradoras, por meio dos leilões de energia promovidos pela ANEEL e por Contratos de 

Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (“CCEAR”). Os CCEARs são de duas 

espécies: (i) por quantidade de energia, celebrados com as hidroelétricas, que prevêem o 

fornecimento de uma quantidade de energia a um preço fixo, e cujas sobras ou déficits são 

liquidados no mercado de curto prazo
71

; e (ii) por disponibilidade de energia, celebrados com 

as termelétricas e as eólicas, prevendo uma remuneração fixa ao agente com o objetivo de 

cobrir os custos fixos de manter a usina à disponibilidade do sistema, independentemente da 

quantidade de energia gerada.  

A compra de energia pelas distribuidoras, pelo novo marco, passou a ocorrer somente 

no ACR, por meio de leilões de energia promovidos pela ANEEL, observando as diretrizes 

impostas pelo MME, em duas modalidades: os leilões de energia existente ou os leilões de 

energia nova, ambos regulados pelo Decreto n
o
 5.163/2004. Há, ainda, os leilões 

estruturantes, que se destinam à compra de energia proveniente de empreendimentos 

considerados estratégicos para o governo federal, e os leilões de fontes alternativas
72

.  

Participam dos leilões de energia existente os empreendimentos de geração cujo investimento 
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inicial na construção já tenha sido amortizado, e a energia é fornecida no ano seguinte à 

contratação. Os leilões de energia nova, por sua vez, se destinam a vender energia de 

empreendimentos que ainda não foram construídos, garantindo a oferta de energia às 

distribuidoras no futuro. Os leilões de energia nova podem fornecer energia dentro de 3 ou 5 

anos. 

Tabela 2: Tipos de Leilões Regulados pelo Decreto n
o
 5.163/2004 

Tipo Modalidade Prazo de Contratação 

A-1 Energia Existente 1 – 15 anos 

Entre A-5 e A-3 Energia Nova 15 – 30 anos 

Entre A-5 e A-3 Leilão Estruturante 15 – 30 anos 

Entre A-1 e A-5 Fontes Alternativas 10 – 30 anos 

Fonte: elaboração própria a partir da redação do Decreto 5.163/2004 

As distribuidoras devem registrar a quantidade de energia que precisarão contratar nos 

próximos anos, formando, assim, um pool comprador de energia elétrica. É por meio desse 

pool comprador que o preço médio de energia elétrica para o leilão é calculado, fazendo com 

que todas as distribuidoras, independentemente da região em que atuem, contratem energia ao 

mesmo preço que as demais. Com isso, há uma repartição e socialização dos custos entre as 

distribuidoras para contratar energia elétrica. Ou seja, a celebração de contrato bilateral com 

as geradoras deixou de ser uma possibilidade para as distribuidoras, cuja demanda total 

passou a ser contratada por meio de leilões.  

Pelo lado da oferta, o MME estabelece qual será o percentual da oferta a ser 

preenchido por energia térmica, hídrica, biomassa ou eólica, a depender das fontes que estão 

habilitadas a participar do leilão. Dessa forma, a oferta de energia elétrica não se baseia 

apenas no menor preço, mas também no objetivo de diversificar a matriz energética nacional 

de modo a cumprir o Plano Decenal de Energia Elétrica. Não obstante, dentro de cada 

categoria de geração e respeitando o percentual mínimo para cada uma delas, são 

selecionados aqueles empreendimentos que oferecem o menor preço, até atingir a demanda 

total apresentada pelo pool das distribuidoras. 

As distribuidoras contratam a energia por meio de leilões, pelo menor preço, o que 

contribui para a modicidade tarifária. Os custos da contratação são repassados ao consumidor 

cativo, por meio de tarifa cujo cálculo é equivalente ao Valor Anual de Referência (“VR”), 

calculado e fixado anualmente pela ANEEL. O VR é calculado através que uma fórmula 
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estabelecida no Decreto n
o
 5.163/2004, que considera o valor médio e o montante dos 

contratos celebrados em leilões anteriores pelas concessionárias (A-5 e A-3)
73

. Vale ressaltar 

que a tarifa de energia elétrica cobrada pela distribuidora é composta por outros custos, além 

da aquisição da energia elétrica, quais sejam: custo de uso do sistema de distribuição; custo de 

uso do sistema de transmissão; perdas técnicas e não técnicas (as quais incluem o furto de 

energia elétrica); encargos setoriais e tributos. 

  No ACL, os consumidores podem contratar energia elétrica por meio de contratos 

bilaterais de compra e venda, negociando o preço e a quantidade da energia a ser adquirida. 

No entanto, a Lei n
o
 10.848/2004 estabeleceu que somente os consumidores atendidos com 

carga acima de 3 MW ou tensão acima de 69 kV
74

 podem negociar energia no ACL - são os 

chamados consumidores livres. Além dos consumidores livres, a Lei n
o
 9.427/1996 também 

criou a classe dos consumidores especiais, cuja carga deve ser acima de 500 kW, e são 

autorizados a celebrar contratos de compra e venda de energia diretamente com as fontes 

incentivadas
75

. No ACL, é cobrado dos consumidores livres e especiais uma tarifa pelo uso do 

sistema de transmissão (“TUST”) e de distribuição (“TUSD”). 

 Os consumidores livres negociam os seus contratos diretamente ou por meio de 

comercializadoras, no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”), 

que substituiu o MAE. A CCEE é uma associação civil sem fins lucrativos, criada para 

contabilizar todas as operações de compra e venda de energia elétrica, no ACL e no ACR. A 

contabilização é feita por meio do registro de todos os contratos de compra e venda de energia 

para então apurar o montante contratado e comparar com o montante gerado e efetivamente 
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consumindo
76

. Os agentes da CCEE são as geradoras, transmissoras, distribuidoras, 

consumidores e comercializadores, que atuam tanto no mercado regulado como no livre. 

 Os contratos bilaterais negociados no ACL podem ser de curto ou longo prazo, 

prevendo uma carga de potência atendida e uma demanda por determinado período. Como é 

impossível que os consumidores prevejam a sua demanda exata para um determinado período, 

o excedente de energia não consumida ou o montante de energia elétrica consumido além 

daquele previsto no contrato são liquidados a posteriori, na CCEE, por meio do PLD, que é 

apurado pelo Governo semanalmente. 

 O modelo instituído pelo governo do ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apesar 

de manter o mercado de geração competitivo, foi mais centralizador ao restringir a quantidade 

e tipo de contrato que poderia ser negociado livremente, por meio do ACL. No ACR, 

estabeleceu que as distribuidoras são obrigadas a contratar 100% de sua demanda nos leilões 

promovidos pelo Governo, de modo que este consegue ter uma ingerência maior sobre o 

preço pelo qual a energia é contratada.  

II: Regulação e Mercado no Setor Elétrico 

 

 No Capítulo I, foram apresentadas as reformas empreendidas pelo Estado no setor 

elétrico, através das quais ele pretendeu deixar de exercer a atividade econômica diretamente, 

para se tornar então agente regulador do setor. Embora seja certo que as privatizações 

ocorreram majoritariamente no segmento da distribuição, a desverticalização do setor teve 

como objetivo promover a competição dentro de cada um dos segmentos, seja ela por meio de 

licitação pela menor tarifa, no caso da distribuição, transmissão e concessão de serviço 

público de geração, ou pela competição no preço da energia a MWh ofertado nos leilões e 

negociados no ACL.  

Neste Capítulo II, pretende-se fazer uma descrição mais detalhada sobre como ocorre 

a competição no segmento de geração e no ACL. Tal explicação torna-se importante para 

entender de forma mais completa como a MP-579 tratou o ACL e o ACR de forma não 

isonômica ao não beneficiar o ACL com as cotas de energia e potência e ainda reduzir a 
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quantidade de energia disponível para ser comercializada no ACL. Ademais, no presente 

Capítulo, pretende-se estudar a composição da tarifa de energia elétrica e entender quais são 

os custos gerenciáveis e não gerenciáveis pelas distribuidoras, pois a MP-579 pretendeu 

controlar o preço da energia elétrica na geração, intervindo na parcela de custos não 

gerenciáveis pela distribuidora. Na Exposição de Motivos da Medida Provisória, a mesma foi 

justificada como uma medida que pretende oferecer um sistema elétrico de baixo custo, com 

um controle maior sobre o preço da energia na geração de forma a beneficiar o consumidor 

final.  

II.1 A Geração como Segmento Competitivo em Prol da Modicidade Tarifária 

 

Após a crise de 2001 e 2002, o Ministério de Minas e Energia criou um grupo de 

trabalho para propor as novas diretrizes do setor elétrico. O resultado foi a elaboração do 

Relatório de Proposta de Modelo Institucional do Setor Elétrico, documento que enuncia os 

objetivos e princípios do Novo Modelo do setor elétrico.  

 O Relatório trouxe recomendações para estimular a competição e reduzir a tarifa de 

energia elétrica cobrada ao consumidor final. Reconheceu a importância das concessões de 

serviço público de geração, muito embora descreva tal segmento como competitivo, e 

recomendou que as licitações para concessões de serviço público de geração tenham como 

critério para selecionar a proposta vencedora aquela que oferecer a menor receita para o 

empreendimento pretendido, que será reajustada anualmente por índice preestabelecido, e 

revista periodicamente.  

No caso dos empreendimentos que apresentassem interesse estratégico para o país, 

mas baixa atratividade para o mercado, recomendava que o critério seja o menor subsídio 

requerido. Recomendava, ainda, que o prazo da concessão não exceda 35 anos, e dure o 

tempo necessário à amortização dos ativos. Destaque-se que o próprio Relatório orientava 

que, quando do vencimento do prazo de concessão, o empreendimento seja licitado 

novamente, mas que a sua remuneração cubra apenas o custo de operação e manutenção e 

eventuais investimentos realizados
77

.  
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 Com base em tal relatório, o Conselho Nacional de Política Energética editou a 

Resolução n
o
 5 em 21 de julho de 2003, que estabeleceu as diretrizes básicas do novo modelo 

do setor, quais sejam: 

(i) a prevalência do conceito de serviço público para a produção e distribuição de 

energia elétrica aos consumidores cativos; 

(ii) a modicidade tarifaria; 

(iii) a restauração do planejamento da expansão do sistema; 

(iv) a transparência no processo de licitação permitindo a contestação pública, por 

técnica e preço, das obras a serem licitadas; 

(v) a mitigação dos riscos sistêmicos; 

(vi) manutenção da operação coordenada e centralizada necessária e inerente ao 

sistema hidrotérmico brasileiro; 

(vii) universalização do acesso e do uso dos serviços de eletricidade; 

(viii) modificação no processo de licitação da concessão do serviço público de geração 

priorizando a menor tarifa. 

 No que tange à competitividade da geração, pode-se lembrar que, além das 

concessionárias de serviço público de geração, a Lei n
o
 9.704/1995 havia trazido a figura do 

produtor independente como uma alternativa competitiva à geração em regime de serviço 

público. Trata-se de um concessionário de uso de bem público (quando a geração é hídrica) 

ou autorizado que pode transacionar a sua energia com liberdade negocial, sem se restringir às 

tarifas e à regulação dos prestadores de serviço público. Ademais, a referida Lei ainda criou a 

figura do autoprodutor, que consome a própria energia que gera e pode comercializar os 

excedentes da energia gerada ou com lastro contratual. 

 Por sua vez, a Lei n
o
 10.848/2004, decorrente da Medida Provisória 144/2003, criou 

dois ambientes de contratação de energia elétrica, o livre e o regulado. Os agentes geradores 

são livres para participar dos leilões de energia no ACR, bem como para celebrar os contratos 

de compra e venda de energia elétrica no ACL. Ao mesmo tempo em que os leilões 

estimulam uma competição entre os agentes para oferecer a energia a um preço mais baixo 

com o início do fornecimento pré-estabelecido, eles também ajudam a financiar a expansão do 

                                                                                                                                                                                     
Governo, no entanto, optou por renovar as concessões, e licitar apenas aquelas que optassem pela não 

renovação.. 
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sistema, ao adiantar os recursos necessários para a realização das obras e investimentos
78

. Da 

mesma forma, o ACL permitiria aos grandes consumidores industriais contratarem a energia a 

ser consumida diretamente com os geradores, de forma a melhor atender a sua demanda a 

condições e modelos contratuais mais flexíveis, o que lhes daria mais competitividade. Nesse 

sentido, a Exposição de Motivos da MP-144/2003 justifica a criação do ACL e do ACR, 

conforme o trecho copiado abaixo: 

 “O primeiro dos quatro princípios enunciados - o da modicidade tarifária - é atendido 

com a estruturação do planejamento e a maior transparência nas regras de atuação das 

empresas concessionárias de distribuição, inclusive com a obrigatoriedade de licitação 

pelo critério de menor tarifa em toda contratação regulada da energia, visando ao 

atendimento dos consumidores cativos. No ambiente de livre contratação, é permitido 

o acesso dos grandes consumidores e dos autoprodutores às fontes hidrelétricas, 

reconhecidamente de menor custo, contribuindo para a maior competitividade da 

indústria nacional e, por conseguinte, para o desenvolvimento econômico e o social do 

País. Ademais, a coexistência dos dois ambientes de contratação constitui permanente 

referência de preços para os consumidores regulados. 

(...) 

Todos os concessionários de serviço público de geração e produtores independentes de 

energia, incluídos os autoprodutores com excedentes, poderão comercializar nos dois 

ambientes, promovendo ampla competição no mercado de geração de energia 

elétrica.” 

  

No entanto, como a Lei n
o
 10.848/2004 impõe um prazo de carência de 5 anos para 

que o consumidor livre possa migrar do ACL de volta ao ACR, o aumento ou redução do 

preço ou tarifa de energia elétrica em um ambiente em relação ao outro, no curto prazo, não 

parecer poder afetar significativamente a quantidade de consumidores acima de 3MW que 

migrará de um ambiente para o outro. 

Além disso, não houve um aumento expressivo na oferta de energia no ACL. O 

Gráfico 2 abaixo demonstra que o mercado livre de energia elétrica representa 15,315 MW 

médios da carga total do Sistema Integrado Nacional, ou seja, 27,8%, o que é uma parcela 

representativa. No entanto, o Gráfico 1 demonstra que a oferta de energia no ACL tem se 

mantido estável, pois embora a quantidade de produtores independentes tenha aumentado, não 

houve um aumento expressivo da carga gerada em relação à carga total do SIN. Parte do 

motivo pode ser a falta de condições favoráveis de investimento em empreendimentos de 

geração voltados ao ACL. 
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Gráfico 1 – Participação do Mercado Livre de Energia na Carga do SIN (2008-2010)
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Gráfico 2 – Participação do Mercado Livre de Energia na Carga do SIN
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Apesar de a lei fazer uma diferenciação entre os dois mercados de contratação de 

energia elétrica, a concorrência em prol da redução dos preços da energia elétrica está 

presente em ambos os ambientes de contratação. Nesse sentido, após a análise de alguns 

precedentes do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”)
81

, conclui-se que 

não parece haver uma diferença em termos concorrenciais entre o ACL e o ACR que 

justifique a sua segmentação em mercados relevantes distintos, de modo que, embora os 

Conselheiros tenham divergido quanto à classificação do mercado relevante de compra e 

venda de energia elétrica, houve convergência no entendimento que o ACR e o ACL fazem 

parte do mesmo mercado relevante na dimensão produto. 

A delimitação dos mercados no setor de energia elétrica é especialmente importante 

para que se possa compreender como a autoridade concorrencial no Brasil analisa a 

competição no setor elétrico. A seguir serão apresentados alguns precedentes do CADE em 

que houve uma discussão sobre a definição dos mercados relevantes relativamente à compra e 

venda de energia elétrica esteve presente. 

O Conselheiro Furquim, no Ato de Concentração n
o
 08012.009198/2011-21 que 

julgou a possibilidade de participação societária da Companhia Siderúrgica Nacional na 

Usiminas, em seu voto, delimitou o mercado relevante do produto como sendo o de geração 

de energia elétrica, independentemente da matriz. No voto, o Conselheiro tampouco 

segmentou o ACL e o ACR como mercados distintos, e sim como sendo integrantes do 

mesmo mercado, pois o preço da energia comprada nos leilões tenderia a ser muito parecido 

com o preço da energia adquirida no âmbito do ACL, conforme explica a seguir: 

“Considerando que o distribuidor é obrigado a comprar toda a energia que irá revender 

e, por outro lado, se compromete a fornecer energia a todos os consumidores em sua 

área de concessão, o preço no ACL tende a não divergir substancialmente do preço da 

energia no ACR, porque se o preço em ACL subir, o consumidor livre pode optar pelo 

fornecimento via distribuidora (resguardado o prazo mínimo de migração da compra 

livre de energia para a compra via distribuição). Portanto, também  não se justifica 

uma distinção tão profunda entre ACL e ACR ao ponto de considera-los mercados 

distintos.” 
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  A Lei n
o
 9.427 atribui à ANEEL o dever de zelar pela defesa da concorrência e de articular-se com a 

Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (“SDE”) para cumprir tal dever
81

. Assim, em 1998, a 

ANEEL e a SDE firmaram o primeiro termo de compromisso para estabelecer a competência entre as duas 

entidades para exercer a defesa da concorrência no setor elétrico. Hoje, a Resolução Normativa ANEEL n
o
 

378/2009 estabelece que a ANEEL, quando identificar ato referente ao setor de energia elétrica que possa 

constituir infração à ordem econômica, oficiará a SDE. A Lei n
o
 12.529/2011 passou as funções relativas ao 

direito da concorrência da SDE ao CADE. 
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 Ademais, o Conselheiro Furquim não fez uma distinção dos mercados pela matriz 

energética, pois entendeu que o ONS, ao dar a ordem de despacho das usinas, não leva em 

conta apenas o custo de geração da Usina Hidrelétrica (“UHE”) em relação ao da Usina 

Termelétrica (“UTE”), mas pondera os custos de operação das UTE em face dos custos 

futuros de armazenamento das UHE, com os níveis dos reservatórios, situação hidrológica, 

cargas presentes e futuras no SIN, antes de determinar quais UTE serão despachadas. O 

Conselheiro reforçou tal posicionamento ao demonstrar que o preço pago no mercado de 

curto prazo não é relacionado à modalidade de geração, térmica ou hidráulica, dando a ambas 

fungibilidade, conforme o trecho de seu voto copiado abaixo: 

“Por fim, há que se considerar ainda o critério de liquidação da compra de energia no 

mercado de curto prazo (spot) no âmbito da CCEE: o mesmo se resume a verificar 

diferenças entre a energia contratada e a energia verificada em um agente comprador 

(compradores livres ou distribuidores) para que sejam identificados os pagadores pela 

energia adquirida no mercado livre, bem como as diferenças de energia contratada e a 

o fornecimento total entre os agentes geradores ou importadores para que sejam 

identificados os vendedores no mercado de curto prazo. O preço a ser pago é o Preço 

de Liquidação das Diferenças (PLD), que é um preço cuja periodicidade máxima é 

semanal, tem como base o custo marginal da operação, é calculada em base ex-ante 

(considerando informações previstas de disponibilidade e carga), é vigente em cada 

submercado (Norte, Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste, Sul), considera três patamares de 

carga (leve, média, pesada). Note-se que o preço pago no mercado spot não se 

relaciona com a modalidade de geração (térmica ou hidráulica), o que leva à conclusão 

de que nesse mercado a precificação de energia elétrica independe de um agente 

gerador específico.”  

O Conselheiro César Costa Alves de Mattos, no Ato de Concentração n
o
 

08012.000682/2010-11, que julgou a aquisição, pela CEMIG, do controle da Light S.A., 

delimitou o mercado relevante de produto como sendo o da geração de energia elétrica, sem 

segmentá-lo pela matriz energética. Em seu voto, citou o voto do Conselheiro Furquim no 

âmbito do julgamento de outro Ato de Concentração
82

, que reconheceu que, embora os prazos 

para o ingresso da usina na oferta de energia nova e os preços de geração sejam 

significativamente diferentes entre a geração hidráulica e a térmica, ainda assim o ONS, ao 

definir o despacho da energia no SIN, não leva em consideração apenas o preço da energia 

gerada ou o tempo de oferta, mas também outros fatores, tais como o nível de água nos 

reservatórios, a sazonalidade, dentre outros. O Conselheiro César Mattos, no mesmo julgado, 

ponderou que o vendedor termelétrico tem conhecimento dos preços de lance na etapa hídrica 

dos leilões, mas o contrário não é verdadeiro, e o preço da energia hidrelétrica não é afetado 
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 CADE, AC 08012.012945/2007-21 que, contrariando o entendimento da SEAE, delimitou o mercado 

relevante como o de geração de energia elétrica, independentemente da matriz. 
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pela disponibilidade de energia de outras matrizes, concluindo que por causa disso não seria 

possível dividir o mercado do produto energia elétrica pela matriz energética: 

“Todavia, a hipótese de um único grupo, que detenha uma elevada participação no 

segmento de energia hidrelétrica e, ao mesmo tempo, uma também elevada 

participação no segmento de energia termelétrica, manipular a quantidade ofertada de 

energia na primeira fase do leilão – a fase hídrica -, de modo a elevar a escassez de 

energia naquele leilão e, consequentemente, o preço kW na fase em que concorrem as 

termelétricas, nos parece factível, notadamente se considerarmos que esse mesmo 

player detém ativos de distribuição.” 

 No entanto, o ex-Conselheiro Olavo Chinaglia, no AC n
o
 08012.012953/2007-78, 

adotou um posicionamento diferente ao definir o mercado relevante de produto pela 

segregação dos mercados de acordo com a fonte hidrelétrica ou termelétrica, por conta dos 

prazos distintos para o ingresso na oferta de energia nova, as diferentes formas de contratação 

de energia por fonte e as diferentes estruturas de custos para produção. Nesse sentido, a 

diferenciação consiste em que, em se tratando de energia nova, a energia gerada por 

hidrelétricas é contratada nos leilões A-5, enquanto que a energia gerada por termelétricas é 

contratada nos leilões A-3. Ademais, os contratos celebrados com as geradoras hidrelétricas 

são por quantidade, enquanto os firmados com geradoras termelétricas são por 

disponibilidade. Além disso, o custo da energia gerada por hidrelétricas é muito inferior ao 

custo da energia gerada por termelétricas, o que justificaria a segmentação em dois mercados. 

Por fim, o ex-Conselheiro nega a possibilidade de haver uma elasticidade cruzada entre os 

preços da energia termelétrica e hidrelétrica, conforme o trecho copiado a seguir: 

“Nesse sentido, ainda que se possa admitir alguma influência da oferta hidrelétrica na 

formação dos preços da energia termelétrica durante os leilões no ACR, tal resulta não 

de uma interação concorrencial entre os agentes econômicos envolvidos, mas sim de 

decisões regulatórias tomadas pelas autoridades competentes em função, por exemplo, 

das previsões relativas ao regime pluvial. Tanto assim que a recíproca não é 

verdadeira, ou seja, o preço da energia hidrelétrica não é em nada afetado pela 

disponibilidade de energia proveniente de outras fontes (daí porque seria impreciso 

cogitar de alguma elasticidade cruzada entre os preços de energia proveniente de cada 

uma das fontes.” 

Muito embora haja discussão nos precedentes do CADE sobre a definição do mercado 

relevante entre “geração” ou “geração pela fonte” de energia elétrica, os conselheiros, nos 

precedentes acima, parecem estar de acordo que não faz sentido dividir o mercado entre ACL 

e ACR, pois o preço da energia elétrica é muito semelhante em ambos os ambientes de 
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contratação
83

. Essa lógica faz sentido se considerarmos que as geradoras concessionárias de 

serviço público e produtores independentes podem ofertar parte da energia gerada nos leilões 

de energia, e parte por meio de contratos bilaterais no ACL. Da mesma forma, os 

consumidores acima de 3MW também podem contratar energia no ACR e no ACL, 

respeitando o prazo de carência de 5 anos para poder migrar do ACL de volta ao ACR
84

, nos 

termos da lei e regulação
85

.  

 No entanto, conforme será argumentado no Capítulo III, a MP-579 criou um 

desequilíbrio entre os dois ambientes de contratação, uma vez que determinou que a energia 

gerada pela concessionária de serviço público fosse destinada apenas ao ACR por meio de 

cotas de energia e potência. Com isso, a oferta de energia elétrica no ACL foi reduzida, o que 

provavelmente alterará significativamente o valor da energia comercializada no ACR em 

relação ao ACL o que pode fazer com que os dois sejam eventualmente considerados 

mercados relevantes diferentes na dimensão produto.  

II.2 A Composição da Tarifa de Energia Elétrica e os custos não gerenciáveis 

 

O presente subtópico apresentará brevemente a composição da tarifa de energia 

elétrica paga pelo consumidor cativo no ACR, já que no ACL o preço da energia é negociado 

no próprio contrato de compra e venda de energia. Tal explicação faz-se necessária ao 

presente trabalho, uma vez que a MP-579 pretendeu reduzir a tarifa através da redução dos 

custos não gerenciáveis da distribuidora que são repassados ao consumidor final. 

A conta de energia elétrica paga pelos consumidores é composta pelo preço da energia 

elétrica (seja ele negociado por meio de leilões ou por contratos bilaterais), por impostos e 
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 Ressalvado que em momentos de crise energética, o aumento de preço da energia é imediatamente percebido 

no ACL, especialmente porque há uma especulação por parte dos agentes geradores, que preferem comercializar 

a energia mais cara no mercado spot. No ACR não existe tal especulação, pois só é possível repassar aos 

consumidores o aumento do preço da energia através do reajuste tarifário anual. Ademais, as condições 

contratuais negociadas no ACL que viabilizam uma energia “menos cara” aos consumidores livres, pois em 

termos numéricos, a energia contratada no ACR é mais barata. 
84

 Lei 9.074/1995 Art. 5 § 8o  Os consumidores que exercerem a opção prevista neste artigo e no art. 16 desta 

Lei poderão retornar à condição de consumidor atendido mediante tarifa regulada, garantida a continuidade da 

prestação dos serviços, nos termos da lei e da regulamentação, desde que informem à concessionária, à 

permissionária ou à autorizada de distribuição local, com antecedência mínima de 5 (cinco) anos. 
85

 Nesse sentido, a Lei n
o
 9.074/1995, em seus artigos 15 e 16, define que os consumidores com carga igual ou 

maior que 3.000 kW, atendidos em tensão igual ou superior a 69 kV, podem contratar energia diretamente do 

gerador de sua escolha. A Resolução Normativa n
o
 376/2009 regula as condições para contratação de energia 

elétrica por consumidores livres, e permite que o consumidor contrate parte ou a totalidade de sua carga no ACL. 

O Decreto n
o
 5.163/2004, em seu artigo 52, estabelece que o consumidor livre que quiser retornar ao ACR 

deverá aguardar até 5 anos. 
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encargos setoriais. Os consumidores se dividem entre (i) cativos, que são atendidos pela 

distribuidora que detém a concessão da área em que estes se encontram, que por sua vez 

contrata energia nos leilões por meio da celebração de um Contrato de Compra e Venda de 

Energia Elétrica no Ambiente Regulado (“CCEAR”), (ii) livres, que têm carga igual ou maior 

que 3MW, são atendidos em tensão igual ou superior a 69kV
86

 e optam por contratar energia 

diretamente dos agentes geradores, por meio de comercializadoras e acordos bilaterais 

negociados no ACL, e (iii) os especiais, com carga igual ou maior que 500kW, que compram 

energia diretamente de fontes incentivadas, no ACL
87

. Apenas os consumidores cativos estão 

sujeitos ao pagamento da tarifa de energia elétrica. 

O modelo tarifário adotado no Brasil no passado era o da tarifação pelo custo do 

serviço, em que os preços eram estabelecidos de forma a remunerar os custos e investimentos 

necessários para a prestação do serviço e proporcionar uma margem que garantisse uma taxa 

interna de retorno para que o investidor possa extrair lucro. Nesse sentido, a Lei n
o
 5.655 de 

1971 determinava que as concessionárias de serviço público de energia elétrica eram 

remuneradas pelo investimento realizado no valor de 10% a 12% do custo do serviço
88

. Sendo 
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 Lei 9.074/1995, Art. 16. É de livre escolha dos novos consumidores, cuja carga seja igual ou maior que 3.000 

kW, atendidos em qualquer tensão, o fornecedor com quem contratará sua compra de energia elétrica. 
87

 Lei 9.427/1998, Art. 26 § 5
o
 O aproveitamento referido nos incisos I e VI do caput deste artigo, os 

empreendimentos com potência igual ou inferior a 1.000 kW (mil kilowatts) e aqueles com base em fontes solar, 

eólica e biomassa cuja potência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 

50.000 kW (cinquenta mil kilowatts) poderão comercializar energia elétrica com consumidor ou conjunto de 

consumidores reunidos por comunhão de interesses de fato ou de direito, cuja carga seja maior ou igual a 500 

kW (quinhentos kilowatts), observados os prazos de carência constantes dos arts. 15 e 16 da Lei no 9.074, de 7 

de julho de 1995, conforme regulamentação da Aneel, podendo o fornecimento ser complementado por 

empreendimentos de geração associados às fontes aqui referidas, visando à garantia de suas disponibilidades 

energéticas, mas limitado a 49% (quarenta e nove por cento) da energia média que produzirem, sem prejuízo do 

previsto nos §§ 1
o
 e 2

o
deste artigo.  

88
 Lei 5.655/1971, Art 1º A remuneração legal do investimento, a ser computada no custo do serviço dos 

concessionários de serviços públicos de energia elétrica, será de 10% (dez por cento) a 12% (doze por cento), a 

critério do poder concedente. 

Art 2º O Investimento remunerável dos concessionários de serviços públicos de energia elétrica compreenderá as 

parcelas a seguir enumeradas, observando o disposto no parágrafo único dêste artigo:  

I - o valor de todos os bens e instalações que direta ou indiretamente concorram, exclusiva e permanentemente, 

para a produção, transmissão, transformação ou distribuição de energia elétrica;  

II - o montante do ativo disponível não vinculada, a 31 de dezembro, até a importância do saldo da Reserva para 

Depreciação à mesma data, depois do lançamento da quota de depreciação correspondente ao exercício;  

III - os materiais em almoxarifado a 31 de dezembro, indispensáveis ao funcionamento da emprêsa no que se 

refere à prestação dos serviços dentro dos limites aprovados pela fiscalização;  

IV - o capital de movimento, assim entendido a importância em dinheiro necessária à exploração dos serviços, 

até o máximo do montante de dois meses de faturamento médio da emprêsa.  

Parágrafo único do total apurado, na forma indicada nêste artigo, se deduzirá:  

I - o Saldo da Reserva para Depreciação a 31 de dezembro, após o lançamento da quota de depreciação 

correspondente ao mesmo exercício; 

 II - a diferença entre os saldos, a 31 de dezembro, da conta de Reserva da Amortização e o respectivo Fundo;  

III - a diferença entre os saldos, a 31 de dezembro, da Conta de Resultados a Compensar e o respectivo Fundo;  

IV - os saldos, a 31 de dezembro das contas do passivo correspondentes a adiantamentos, contribuições e 
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assim, as tarifas eram reajustadas sempre que necessário para manter a taxa interna de retorno 

adequada
89

. Tal modelo foi inspirado na regulação norte-americana dos monopólios privados 

de serviços públicos, já que nos demais países tais serviços eram diretamente prestados pelo 

Estado
90

.  

Entretanto, tal modelo não fornecia os incentivos necessários para as concessionárias 

reduzirem os custos e prestarem o serviço de maneira mais eficiente. Ademais, o órgão 

regulador dispendia altos custos em reduzir a assimetria informacional entre ele e as 

concessionárias, para ter acesso a todos os custos reais das concessionárias e então permitir o 

reajuste tarifário
91

. 

Sendo assim, a Lei n
o
 8.631 de 4 de março de 1993 extinguiu o regime de tarifação 

pelo custo do serviço e instituiu o regime tarifário pelo preço
92

, também chamado de price 

cap regulation. Por meio desse modelo, a concessionária passa a ter incentivo para reduzir os 

custos durante o período de vigência do preço-teto estabelecido pelo poder concedente de 

forma a obter maiores lucros. Ou seja, com a redução dos custos médios, a sua receita e, 

portanto, margem de lucro aumentam.
93

. 

O processo de definição da tarifa para o consumidor final no âmbito do ACR distingue 

entre as parcelas referentes à geração, transmissão e distribuição. Na geração, o valor da 

energia é estabelecida nos leilões e fixada nos CCEARs, com indexação do IPCA. Na 

transmissão, o valor também é estabelecido em leilões que definem a Receita Anual Permitida 

(“RAP”), equivalente ao montante que as concessionárias de transmissão receberão a título de 

receita, por meio da cobrança da TUST. Na distribuição, a tarifa é estabelecida nos contratos 

de concessão, sujeitos à revisão tarifária periódica, e compreende a Parcela A e a Parcela B.
94
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V - as obras para uso futuro, enquanto não forem remuneradas pela tarifa. 
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Gráfico 2: Estrutura da Receita Tarifária em 2012 

 

Fonte: elaboração própria a partir de dados da ABRADEE 

 

De acordo com a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica 

(“ABRADEE”), a estrutura da receita tarifaria média do Brasil em 2012, antes da publicação 

da MP-579, era composta pelos seguintes custos: (i) 35% de geração de energia; (ii) 8% de 

transmissão; (iii) 18% de distribuição; (iv) 12% de encargos; e (v) 27% de tributos
95

, 

conforme demonstrado no Gráfico 2 acima. De modo geral, a conta de luz tem por objetivo 

ressarcir os custos relacionados à geração de energia elétrica, custos de fio, ou de transmissão 

e distribuição, os encargos e os tributos. Esses custos são separados entre a Parcela A (custos 

não gerenciáveis) e a Parcela B (custos gerenciáveis) pela distribuidora. Os custos da Parcela 

B são repassados ao consumidor até o limite estabelecido pela revisão tarifaria periódica, em 
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 ABRADEE, “Tarifas de Energia”. <http://www.abradee.com.br/setor-de-distribuicao/tarifas-de-
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que a ANEEL define os custos máximos dispendidos por uma empresa de referência, e o que 

a concessionária ultrapassar desse custo de referência não poderá repassar aos consumidores.  

Os custos de Parcela A são os que a distribuidora repassa aos consumidores finais por 

não ter gerência sobre eles, quais sejam: o preço de compra de energia elétrica nos leilões ou 

no mercado de curto prazo ao PLD, quando estiver em situação de exposição involuntária
96

; 

custo de transporte de energia pela Rede Básica pelas instalações de transmissão; encargos 

setoriais e tributos. O valor da Parcela A é definido pela soma do custo de aquisição de 

energia elétrica, custo com conexão e uso dos sistemas de transmissão e de distribuição e 

encargos setoriais
97

. 

São sete espécies de encargos setoriais que compõem a Parcela A da tarifa de energia 

elétrica, visando manter a segurança e confiabilidade do sistema, a seguir: (i) Conta de 

Consumo de Combustíveis Fósseis (“CCC”)
98

; (ii) Conta de Desenvolvimento Energético 

(“CDE”)
99

;
100

 (iii) Reserva Global de Reversão (“RGR”)
101

; (iv) Taxa de Fiscalização de 

Serviços de Energia Elétrica (“TFSEE”)
102

; (iv) Encargos de Serviços do Sistema (“ESS”)
103

; 

(v) Operador Nacional do Sistema (“ONS”); (vi) Rateio de Custos do PROINFA; (vii) 
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fontes alternativas. Por fim, foi decidido, pela MP, que o Tesouro faria um aporte à CDE, com lastro nos 

recebíveis da dívida de Itaipu. (Tribunal de Contas da União. Relatório da Auditoria Operacional que discutiu os 

impactos da MP 579 TC-011.223/2014-6, sessão de 17 de julho de 2013.) 
101

 Criada pelo Decreto nº 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, com a finalidade de prover recursos para reversão 

ou encampação dos serviços públicos de energia elétrica, como também para financiar a expansão e melhoria 

desses serviços. 
102

 Instituída pela Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, para custear a atividade de fiscalização da ANEEL. 
103

 Previsto no Decreto nº 5.163, de 30 de julho de 2004, com o objetivo de cobrir os custos para a confiabilidade 

e estabilidade do SIN, previstos no art. 59 do Decreto, de forma exemplificativa. 



 38 

Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (“CFURH”)
104

; e (vi) Pesquisa 

e Desenvolvimento e Eficiência Energética
105

.
106

 

Os custos da Parcela B, por sua vez, são aqueles relacionados diretamente à operação e 

manutenção dos serviços de distribuição, à depreciação dos ativos e remuneração dos 

investimentos e outras despesas relacionadas à concessão. A composição da tarifa é dividida 

entre os custos gerenciáveis e não gerenciáveis, pois a concessionária de serviço público de 

distribuição obterá um lucro maior ao ser mais eficiente e reduzir os seus custos gerenciáveis, 

entre os períodos de revisão tarifária. Tal separação gera um incentivo para que a 

concessionária evite gastos não prudentes, e é a essência da regulação por incentivos 

pretendida pela Lei n
o
 8.631/1993. 

 As parcelas A e B devem cobrir todos os custos incorridos na prestação de serviço, 

bem como remunerar o capital investido da concessionária de distribuição. Todo ano é feito 

um reajuste na tarifa de energia elétrica, por meio do Índice de Reajuste Tarifário (“IRT”), 

com o objetivo de restabelecer o poder de compra da receita obtida pela concessionária. Nesse 

momento, a Parcela B da tarifa é atualizada pelo IGP-M.  

A Revisão Tarifária Periódica, por sua vez, está prevista no contrato de concessão e 

tem por objetivo analisar o reequilíbrio econômico financeiro da concessão, geralmente a 

cada período de 4 anos. Nesse momento, a ANEEL faz o cálculo a partir de uma empresa de 

referência
107

 e, com base nos seus resultados, define a parcela da receita necessária para 

cobertura dos custos operacionais eficientes e a remuneração adequada sobre os investimentos 

realizados com prudência. Por fim, por meio do Fator X, a tarifa é reajustada para o próximo 

período tarifário. O Fator X reflete os ganhos de produtividade na área de concessão da 

distribuidora e a avaliação dos consumidores sobre a empresa de distribuição, que é um 

múltiplo aplicado à tarifa com o objetivo de compartilhar os ganhos de eficiência da 

concessionária com os consumidores, por meio da redução da tarifa. 

                                                           
104

  Instituída pela Lei n
o
 7.990/1989, o valor é determinado no início de cada ano civil, e para os distribuidores, 

o cálculo se dá a cada data de aniversário da concessão.  
105

 Criado pela Lei nº. 9.991, de 24 de julho de 2000, que estabelece que as concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos de distribuição de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no 

mínimo, 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) de sua receita operacional líquida em pesquisa e 

desenvolvimento do setor elétrico e, no mínimo, 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) em programas de 

eficiência energética no uso final.  
106

 RIBEIRO, Solange e FALCÃO, Maria Isabel. “O Modelo Tarifário Brasileiro”, in: Regulação Jurídica do 

Setor Elétrico, coord. Elena Landau. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 292 e 293. 
107

 Definida pela ANEEL como a simulação de uma empresa responsável pela operação e manutenção das 

instalações elétricas, gestão comercial de clientes e direção e administração da área geográfica da concessionária 

de distribuição em análise. (Cadernos Temáticos da ANEEL – Tarifas de Fornecimento de Energia Elétrica, 

2005). <http://www.aneel.gov.br/arquivos/pdf/caderno4capa.pdf> Data de acesso: 9 de novembro de 2014. 

http://www.aneel.gov.br/arquivos/pdf/caderno4capa.pdf
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A Tabela 4, abaixo mostra os valores da tarifa de energia elétrica cobrada dos 

consumidores finais no ACR, em relação ao índice de inflação IGP-M, que é também o índice 

utilizado no reajuste tarifário anual desde 2003. O percentual de aumento anual da tarifa não 

está diretamente relacionado ao aumento da inflação, como pode ser observado na tabela 

abaixo, muito embora o reajuste tarifário anual se baseie na inflação. Parte dessa diferença 

pode ser reputada às revisões tarifárias periódicas; em 2003 ocorreu o primeiro ciclo de 

revisão tarifária periódica das concessionárias de distribuição. O segundo ciclo teve início em 

2007, e em 2008 é possível observar uma redução do valor da tarifa em relação ao ano 

anterior. O terceiro ciclo ocorreu em 2011, mas não causou o mesmo impacto na redução da 

tarifa como o ciclo anterior
108

. Os ciclos de revisão ocorrem a cada 4 anos, ou conforme 

definido no contrato de concessão, e em 2014 a ANEEL abriu audiências públicas para 

discutir a revisão tarifária que ocorrerá em 2015
109

. 

O ano de 2013 se destaca por apresentar uma redução do valor da tarifa expressiva, de 

14%. Foi o ano de início de vigência da MP-579, que criou um sistema de cotas de energia e 

potência com o preço pré-definido pelo Governo, e eliminou a cobrança de alguns encargos. 

Tais medidas contribuíram para a redução imediata da tarifa.  

Tabela 4: Valores da Tarifa de Energia Elétrica paga pelos Consumidores Cativos em 

Relação à Inflação (IGP-M) 

 

 

 

Ano 

Classe de Consumo  

 

Inflação 

IGP-M 

(%) 

Consumidores Industriais  Consumidores Residenciais  

R$/MWh 

médios por ano 

% de aumento 

em relação ao 

ano anterior 

R$/MWh médios 

por ano 

% de aumento 

em relação ao 

ano anterior 

2003
110

 130.54 - 241.98 - - 

2004 158.26 21.23% 274.71 13.53% 12.4 

2005 191.35 20.91% 294.3 7.13% 1.2 

2006 213.59 11.62% 299.88 1.90% 3.8 

2007
111

 222.32 4.09% 297.83 -0.68% 7.7 

                                                           
108

 Ministério de Minas e Energia, “Perguntas e Respostas sobre as Tarifas de Distribuidoras de Energia 

Elétrica”, 

<http://www.mme.gov.br/mme/menu/acesso_a_informacao/acoes_e_programas/acoes/energia/pergunta_tarifa.ht

ml> Data de acesso: 23 de novembro de 2014. 
109

 Jornal da Energia. “Regras do 4
o
 Ciclo de Revisão Tarifária em Audiência Pública”, 

<http://www.jornaldaenergia.com.br/mobile/ler_noticia.php?secao=&n=17123> Data de acesso: 23 de 

novembro de 2014. 
110

 Início do 1
o
 Ciclo de Revisão Tarifária Periódica. 

http://www.mme.gov.br/mme/menu/acesso_a_informacao/acoes_e_programas/acoes/energia/pergunta_tarifa.html
http://www.mme.gov.br/mme/menu/acesso_a_informacao/acoes_e_programas/acoes/energia/pergunta_tarifa.html
http://www.jornaldaenergia.com.br/mobile/ler_noticia.php?secao=&n=17123
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2008 214.48 -3.53% 282.01 -5.31% 9.8 

2009 228.35 6.47% 293.33 4.01% -1.7 

2010 231.89 1.55% 300.56 2.46% 11.3 

2011
112

 245.54 5.89% 315.64 5.02% 5.1 

2012 257.34 4.81% 333.44 5.64% 7.8 

2013
113

 222.88 -13.39% 285 -14.53% 5.5 

2014
114

 234.22 5.09% 291.32 2.22% 5.3 

Fonte: elaboração própria a partir de dados oferecidos pela ANEEL 

Conforme será demonstrado no Capítulo III, a MP-579 pretendeu reduzir a tarifa de 

energia elétrica ao desonerar a Parcela A da tarifa dos encargos da CCC e RGR, bem como 

reduzir o preço pago pela geração de energia elétrica através do sistema de cotas. Como pode 

ser observado na Tabela 4 acima, de fato houve uma redução na tarifa de energia elétrica paga 

pelos consumidores residenciais e industriais no âmbito do ACR. No entanto tal benefício 

perdurou por menos de um ano, haja vista que em 2014 o Tesouro Nacional foi 

demasiadamente onerado para manter o preço da tarifa baixo e foi necessário que a CCEE se 

socorresse junto a bancos privados para cobrir a dívida gerada pelos preços altos de energia 

elétrica, conforme será apresentado no próximo capítulo. 

  

                                                                                                                                                                                     
111

 Início do 2
o
 Ciclo de Revisão Tarifária Periódica. 

112
 Início do 3

o
 Ciclo de Revisão Tarifária Periódica. 

113
 Início de vigência da MP-579/2012. 

114
 Valores até julho de 2014. 



 41 

III: O Novo Modelo Instituído pela MP-579 e a Terceira Crise do Setor Elétrico 

Brasileiro 

 

Em 2011, o Governo Federal e o setor privado se mobilizaram para discutir o que 

deveria ser feito com o fim do prazo de concessão dos empreendimentos de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica. Estudava-se a possibilidade de renovação ou a 

realização de nova licitação, e a constitucionalidade e benefícios que cada alternativa 

apresentaria
115

. Há argumentos para ambos os lados, mas o Governo unilateralmente optou 

pela solução que, a seu ver, traria maiores benefícios aos consumidores em termos de redução 

do valor da tarifa e manutenção da qualidade do serviço. 

Embora o presente trabalho seja crítico à solução imposta pelo Governo Federal, 

reconhece-se que houve um estudo e motivação para tal medida. O Ministério de Minas e 

Energia contratou o estudo de Ashley C. Brown, Diretor do Electricity Policy Group da 

Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, intitulado Concessions, Markets and Public 

Policy in the Brazilian Power Sector
116

, no qual o autor defende que as renovações de 

concessões criam incentivos positivos aos concessionários, que se estendem ao usuário final 

do serviço, e também reduzem os custos de fiscalização do Poder Concedente.  

No que diz respeito aos incentivos positivos, Brown sustenta que enquanto houver 

possibilidade de renovação do contrato de concessão, o concessionário manterá a qualidade 

do serviço prestado e continuará a realizar investimentos, mesmo no final do prazo do 

contrato, enquanto o término da concessão dá incentivos para que ele reduza os custos e 

investimentos nos ativos de concessão, de forma a obter o máximo de lucros possível, já que 

não será mais o detentor daquela concessão
117

. A certeza de que não haverá renovação da 

concessão, como explicado antes, induz o agente a reduzir os investimentos e a qualidade do 

                                                           
115

 ROCKMANN, Roberto. “Fim das Concessões em 2015 Mobiliza Empresas e Governo”. Valor Econômico. 

15 de setembro de 2011. <http://www.valor.com.br/brasil/1007150/fim-das-concessoes-em-2015-mobiliza-

empresas-e-governo> Data de acesso: 20 de novembro de 2014. 
116

 BROWN, Ashley C., Concessions, Markets and Public Policy in the Brazilian Power Sector, Harvard 

Kennedy School. 

<http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/noticias/2012/Concessions_and_Public_PolicyRevised_x2x_x2

nd_revisionx_x2x.pdf> Data de acesso: 16 de novembro de 2014. 
117

 “The potential cost to consumers (and to the economy as a whole) from automatic termination of concessions 

without possibility of renewal can be quite significant. Already noted are the inherent incentives of expiring 

concessionaires to avoid making needed investments and incurring expenses that will almost certainly lead to 

lower service quality. Their economic incentive is to think about their short term profitability and loss 

avoidance, rather than long term enterprise value, a very dangerous incentive to give to an infrastructure 

service provider.” 

http://www.valor.com.br/brasil/1007150/fim-das-concessoes-em-2015-mobiliza-empresas-e-governo
http://www.valor.com.br/brasil/1007150/fim-das-concessoes-em-2015-mobiliza-empresas-e-governo
http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/noticias/2012/Concessions_and_Public_PolicyRevised_x2x_x2nd_revisionx_x2x.pdf
http://www.mme.gov.br/mme/galerias/arquivos/noticias/2012/Concessions_and_Public_PolicyRevised_x2x_x2nd_revisionx_x2x.pdf
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serviço prestado, o que por sua vez aumenta os gastos do Estado com a fiscalização, pois os 

interesses do concessionário e do Poder Concedente não estão mais alinhados
118

. 

Ademais, Brown argumenta que há estudos comprovando que os processos licitatórios 

não estimulam a competição no mercado, ao contrário do que se tende a acreditar, 

especialmente no Brasil, onde o despacho das usinas é menos relacionado ao preço da energia 

gerada por cada uma, ou ao seu custo marginal, e mais ao custo de oportunidade entre acionar 

usinas hidrelétricas e usinas termelétricas. Ademais, sustenta que procedimentos licitatórios 

são caros e não desenvolvem um mercado, pois a competição do mercado ocorre na 

negociação do dia-a-dia de preço e quantidade do produto comercializado. Com isso, conclui 

que relicitar traz mais ônus do que benefícios ao setor como um todo, e que a medida mais 

benéfica seria renovar os contratos e reduzir os encargos setoriais menos necessários à manter 

a segurança do sistema, como a RGR, o CCC, a CDE e o ESS
119

. 

A Presidente Dilma Rousseff publicou, em 11 de setembro de 2012, a Medida 

Provisória n
o
 579, convertida na Lei n

o
 12.783/2013, com o objetivo de regular a renovação 

das concessões de geração, transmissão e distribuição, reduzir os encargos setoriais e garantir 

a modicidade tarifária. A nova lei também é chamada de “pacote de desoneração tarifária”, 

pois buscou transferir aos consumidores cativos os ganhos proporcionados pelas amortizações 

e depreciações dos investimentos realizados nos empreendimentos de concessão geração, 

transmissão e distribuição, bem como reduzir os encargos setoriais
120

. 

As concessões de serviço público de geração de energia elétrica com vencimento entre 

2015 e 2017 representavam 20% de todo o parque gerador nacional, enquanto as de 

                                                           
118

 “There is another cost to automatic termination of concessions without possibility of renewal. It makes the 

regulation of concessionaires and the enforcement of concessions much more difficult. The reason for this 

relates to the economic incentives discussed above. Regulation works best when the expectations of state are 

fully aligned with the economic incentives provided to the concessionaires. When the expectations do not align 

well with the incentives, regulators musty become more “hands on,” meaning they need to rely more on non-

economic tools such as auditing, more aggressive enforcement, and heightened sensitivity to consumer 

complaints. This is driven by the need to assure that the concessionaires are not under investing or forgoing 

needed maintenance in order to reduce their risk of stranded assets while profit maximizing as their concession 

expires.” 
119

 “There is little or no evidence that automatically terminating concessions and re-bidding them without the 

possibility of renewing them provides any benefit to consumers or increases overall system efficiency. Indeed, 

there is considerable evidence that such a practice creates perverse incentives that diminish productivity, make 

regulation less effective, and could lead to deterioration in the quality of service. (…)Reforming, reducing, and 

eliminating parts of the encargos embedded in electric tariffs, on the other hand will allow for sending better 

price signals to customers and market participants alike, dramatically increase transparency, promote more 

efficient pricing, remove a major economic burden from customers, and ultimately lead to greater competition in 

the electricity marketplace in Brazil.” 
120

 Ministério de Minas e Energia, Exposição de Motivos da Medida Provisória 579/2012. 
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transmissão representavam 67% e as de distribuição, 35%
121

.  O vencimento do prazo dos 

contratos de concessão cumulou, ainda, com o fim do prazo de suprimento da energia 

contratada por meio dos leilões ocorridos em 2005, que venceria a partir de 2012. O Governo, 

receoso de que essa energia não fosse ofertada novamente em leilões, determinou, pela 

Medida Provisória, que toda a energia desses empreendimentos fosse destinada ao ACR e 

decidiu definir o preço da energia posteriormente
122

. Além das concessões de serviço público, 

a medida também se aplica às concessões de uso de bem público, exploradas mediante 

autorização em regime de produção independente ou de autoprodução que vencerão a partir 

de 2015. 

Na Exposição de Motivos da MP-579, o Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, 

justificou que a Medida traria modicidade tarifária através de um sistema elétrico de baixo 

custo e maior segurança energética, conforme pode ser entendido do trecho copiado abaixo: 

“Em relação à relevância da medida, cumpre ressaltar que o Brasil dará continuidade à 
iniciativa estruturada de dotar o País de um sistema elétrico de baixo custo, que vem 
sendo implementada  desde 2003, cujo princípio basilar é a modicidade tarifária. 
Dessa forma, os efeitos da redução do custo de energia elétrica, conforme citado 
anteriormente, trarão uma série de benefícios com destaque para a redução do custo 
para as empresas, o que propiciará o aumento do poder aquisitivo da sociedade com a 
redução de preços ao consumidor final. Finalmente, cabe ressaltar que, além da 
redução tarifária, as medidas aqui propostas, por meio da continuidade da prestação do 
serviço, garantem a segurança energética, outro princípio basilar desde 2003.” 
 
Aquelas concessionárias que optaram por não aderir às condições nela estabelecidas 

continuaram a prestar os serviços até o final do prazo da concessão estabelecida no contrato. 

Ao final de tal prazo, a concessão retornará ao Poder Concedente, que deverá licitá-la por até 

30 anos, sendo que o novo concessionário se obrigará às novas condições para renovação 

impostas pela Medida. 

III.1 Menos Competição e Quebra de Isonomia entre os Ambientes de 

Contratação Livre e Regulado 

  

A Nova Lei determinou que as concessões de serviço público de geração de energia 

hidrelétrica outorgadas antes de 1995, que foram renovadas por mais 20 anos pela Lei n
o
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 Tribunal de Contas da União, Relatório da Auditoria Operacional TC-011.223/2014-6. 
122

 LANDAU, Elena; DUTRA, Joísa; SAMPAIO, Patrícia.  “O Estado e a Iniciativa Privada no Setor Elétrico: 

uma análise das duas últimas décadas (1992-2012)”, in: Parcerias Público Privadas: experiências, desafios e 

propostas, p. 275. 
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9.074/1995
123

 poderiam ser prorrogadas por mais 30 anos desde que fossem aceitas as 

seguintes condições: (i) remuneração a partir de tarifa homologada pela ANEEL; e (ii) 

alocação de cotas de garantia física de energia e potência às concessionárias de distribuição. 

De acordo com a exposição de motivos da MP-579, a justificativa para tais medidas seria 

garantir uma tarifa menor aos consumidores, uma vez que os ativos de tais concessões já 

estariam amortizados.  

O Decreto n
o
 7.805/2012 regulamentou a Lei n

o
 12.783/2013 e definiu que as cotas de 

garantia física e de potência seriam alocadas de forma proporcional ao mercado de cada 

concessionária de distribuição, limitadas pelo montante de energia contratada mediante 

CCEARs. Por sua vez, a concessionária de distribuição ficaria obrigada a ceder os montantes 

de energia contratados por meio de CCEAR cujo suprimento já tenha se iniciado ou venha a 

iniciar até o ano para o qual a cota foi definida. 

Com isso, os concessionários de serviço público de geração e os concessionários de 

uso de bem público (produtores independentes ou autoprodutores acima de 50MW)
124

 que 

tiverem optado por renovar as suas concessões, já não podem mais determinar que parte da 

sua energia gerada seja destinada à comercialização no ACL, devendo ser integralmente 

alocada ao ACR mediante um preço pré-estabelecido pela ANEEL. 

Pela Resolução n
o
 514/2014, a ANEEL estabeleceu as condições para contratação das 

cotas, em observância ao disposto no Decreto n
o
 7.805/2012 e, em seu art. 9

o
, declarou que os 

geradores são responsáveis pela operação e manutenção de sua usina, e que todos os custos, 

riscos e resultados serão repassados às distribuidoras por meio do regime de cotas
125

.  Com 
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 Art. 1
o
 § 7

o  
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.  
124

 Art. 1
o
 § 8

o
  O disposto nesta Lei também se aplica às concessões de geração de energia hidrelétrica 

destinadas à produção independente ou à autoprodução, observado o disposto no art. 2
o
.  

125
 Art. 10. Os custos relativos à Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos para Geração 

Hidrelétrica – CFURH associados à Usina serão cobrados do Gerador pela ANEEL e ressarcidos pelas 

Distribuidoras, na proporção das cotas alocadas, no âmbito da Liquidação Financeira Relativa às Cotas. 

Art. 11. Os resultados financeiros no Mercado de Curto Prazo – MCP associados à Usina serão assumidos pelas 

Distribuidoras, na proporção das Cotas alocadas, conforme Regras e Procedimentos de Comercialização. 

Parágrafo único. Os resultados financeiros de que trata o caput contemplam, dentre outros, aqueles provenientes 

do Mecanismo de Realocação de Energia – MRE. 

Art. 12. Os resultados financeiros decorrentes da prestação de serviços ancilares, remunerados aos geradores via 

RAG, serão recebidos pelas Distribuidoras, na proporção das Cotas alocadas, conforme Regras e Procedimentos 

de Comercialização. 
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isso, o art. 17 da referida Resolução estabelece que o gerador será remunerado pela Receita 

Anual de Geração (“RAG”), definida pela ANEEL, nos termos do contrato de concessão
126

.  

Com tal medida, ficou determinado que os concessionários de serviço público de 

geração que tiveram a sua concessão renovada, nos termos da Medida Provisória, ficariam 

apenas responsáveis pela operação e manutenção do empreendimento, e não administrariam 

mais o risco financeiro nem hidrológico do negócio. De fato, um dos riscos administrados 

pelas concessionárias de geração era o risco hidrológico que, pela MP-579, foi realocado às 

concessionárias de distribuição, com direito de repasse tarifário
127

. 

O risco hidrológico está presente nos contratos de compra e venda de energia elétrica 

celebrados pelas concessionárias de geração hidrelétrica. Tal risco está associado à 

probabilidade de a geradora não possuir lastro de garantia física para a energia contratada, ou 

seja, de gerar menos energia do que foi contratado por causa do baixo nível de água nos 

reservatórios. O risco hidrológico é compartilhado entre todas as geradoras hidrelétricas que, 

em conjunto, devem somar a garantia física necessária para cobrir todos os contratos de 

compra e venda de energia. Ou seja, quando a garantia física total estiver abaixo de 100%, as 

geradoras hidrelétricas deverão comprar energia no mercado spot para atender à energia que 

foi contratada. 

O risco hidrológico é gerenciado por meio do Mecanismo de Realocação de Energia 

(“MRE”) estabelecido pelo Decreto n
o
 2.665/1998, como um mecanismo por meio do qual as 

usinas geradoras compartilham entre si os riscos financeiros associados ao despacho 

centralizado pelo ONS, bem como o risco de venda de energia de cada usina hidrelétrica no 

longo prazo, uma vez que não cabe às usinas geradoras a decisão sobre quando irão injetar 

energia no sistema, independentemente de seus compromissos contratuais. O MRE garante 

que todas as usinas hidrelétricas recebam seus níveis de garantia física independentemente da 

energia gerada, ou seja, faz um cálculo de realocação da energia gerada em relação à toda 

garantia física das hidrelétricas do SIN, transferindo os excedentes daqueles integrantes que 
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 Art. 1
o
 § 5

o
  Nas prorrogações de que trata este artigo, os riscos hidrológicos, considerado o Mecanismo de 

Realocação de Energia - MRE, serão assumidos pelas concessionárias e permissionárias de distribuição do SIN, 
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geraram acima de suas garantias físicas para aqueles que geraram abaixo. A Figura 1 abaixo 

ilustra de forma simples como ocorre o MRE. 

Figura 1 – Mecanismo de Realocação de Energia Elétrica 

 

 

 

Fonte: Regras de Comercialização da CCEE, Mecanismo de Realocação de Energia, 2014. 

 

A MP-579 transferiu o risco hidrológico das concessionárias de geração cujo contrato 

tenha sido renovado nos termos da MP, para as de distribuição. As distribuidoras, portanto, 

ficarão responsáveis pelas variações na energia alocada a tais usinas pelo MRE decorrentes da 

hidrologia e repassarão para as tarifas do consumidor final, durante o processo de reajuste 

tarifário, os custos ou receitas na CCCEE decorrentes dos montantes gerados a mais ou a 

menos. Diante da situação hidrológica desfavorável nos anos de 2013 e 2014, e da exposição 
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involuntária das distribuidoras, que as obrigou a contratar energia no mercado spot, foi criada 

a Conta-ACR, um novo encargo que cobrirá as despesas das distribuidoras decorrentes da 

exposição involuntária ao mercado de curto prazo ou do despacho de usinas térmicas 

contratadas por disponibilidade, de fevereiro a dezembro de 2014.
128

 

Portanto, as concessões de serviço público de geração de energia elétrica se limitaram 

à atividade de operação e manutenção da usina, e a quantidade e preço da energia gerada fica 

sob a completa gerência e determinação do Poder Concedente, descaracterizando o regime de 

concessões de serviço público criado pela Lei n
o
 8.987/1995, no qual as concessionárias 

prestariam o serviço mediante licitação, por sua conta e risco
129

. O regime ficou mais parecido 

com o da contratação pública de serviços, estabelecido pela Lei n
o
 8.666/1993

130
. 

Ademais, especialistas no setor elétrico concluem que um novo modelo foi criado para 

regular a relação entre concessionárias e o Poder Concedente, inclusive no que diz respeito ao 

modelo de regulação da tarifa, que deixou de ser um modelo de regulação por incentivos e 

retornou a um modelo de regulação pelos custos. Desse modo, Landau, Dutra e Sampaio 

concluem o seguinte: 

“Fato é que, com a proposta, verificou-se uma mudança de orientação de um modelo 

de regulação por incentivos para o retorno a um modelo regulatório com base em 

custos. O regulador, por sua vez, volta a exercer maior monitoramento da 

concessionária em detrimento de um programa de maior incentivo à eficiência. Trata-

se, assim, de uma espécie de retorno ao modelo anterior à Lei n
o
 8.631 que, em 1993, 

determinou a extinção do regime de remuneração garantida (cost plus) no setor 

elétrico brasileiro.”
131

 

 No mesmo sentido, Luiz Fernando Vianna, presidente da Associação Brasileira de 

Produtores Independentes, compara a medida com o alegado fracassado regime de 

remuneração garantida, sustentando o seguinte: 
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“Não somos a favor da tarifa regulada para geração de energia elétrica. O modelo 

instituído em 2004 preconizava a existência de dois ambientes, o regulado, para as 

distribuidoras e transmissoras, e o de livre negociação, seja por meio de leilão ou de 

negociação direta para os geradores. Se fosse para atender o mercado cativo, o gerador 

teria que participar de um leilão, enquanto que para atender o mercado livre, a 

negociação se daria entre gerador e consumidor. A MP579 trouxe a figura da tarifa 

regulada para as usinas alcançadas por seus dispositivos, ou seja, aquelas que entraram 

em operação até 1995. Isso foi algo que no passado não deu certo.”
132

 

Embora ainda não seja possível concluir se tal mudança será benéfica ou não, o que se 

observa é que o Governo optou por um maior controle de quantidade e de preço da energia 

ofertada pelas concessões renovadas. Por outro lado, o regime de alocação de cotas criado 

pela MP-579 retirou parte da oferta de energia do mercado livre e reservou-a exclusivamente 

ao ACR
133

. A energia gerada por concessionárias de serviço público que renovaram o contrato 

de concessão, ficou alocada ao ACR e, mesmo antes do regime das cotas, já representava a 

parcela de energia mais barata. Com isso, houve um tratamento diferenciado outorgado a um 

ambiente, em detrimento do outro, causando uma quebra de isonomia e uma perda de 

interesse dos agentes em migrarem para o ACL, uma vez que deixará de oferecer preços mais 

competitivos.  

Ademais, a gestão dos contratos dos consumidores livres ficou prejudicada, uma vez 

que devem esperar até cinco anos
134

 para poderem retornar ao ACR, que ficou mais atraente 

após a implementação do regime de cotas
135

, mesmo tendo os consumidores livres também 

sido beneficiados com a redução do preço da energia como consequência da redução dos 

encargos. Alguns especialistas no setor especularam até que, com o tempo, o mercado livre 

deixará de existir, tendo em vista o preço da energia mais reduzido, em decorrência do regime 

de cotas, no ACR
136

. 
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Ironicamente, a maior parte da indústria brasileira fica alocada no ACL, e foi 

discriminada de tal benefício proporcionado pelas cotas da MP-579. Sendo assim, a medida é 

ineficiente para o próprio crescimento da economia do país. 

 Não obstante, uma possível solução para que as condições de contratação de energia 

no ACL voltem a ser mais atrativas seria o aumento da oferta no ACL por meio da construção 

de novos empreendimentos de geração. A maior barreira para tal solução é a dificuldade de se 

obter financiamento de empreendimentos que se voltem ao ACL, pois os prazos dos contratos 

em tal ambiente são significativamente menores do que os prazos dos CCEARs, o que 

dificulta a comprovação da viabilidade do projeto.
137

 Portanto, é necessário criar mais 

incentivos na regulação setorial e nas linhas de financiamento de bancos, em especial o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, para fortalecer o ACL. Não 

obstante, a construção de novos empreendimentos voltados para o ACL seria uma solução a 

ser vislumbrada para o aumento de MW disponíveis para contratação, mas ainda assim não 

seria uma oferta de energia barata como a energia ofertada pelas concessionárias de serviço 

público pelo regime de cotas, pois o empreendimento novo precisa remunerar os ativos recém 

investidos. Ou seja, haveria oferta de energia, mas mesmo assim a um preço 

comparativamente elevado.  

III.2 Excesso de Intervenção no Setor Elétrico, Contabilidade Criativa e 

Ineficiência Econômica  

 

 A MP-579 buscou reduzir a tarifa por dois meios: (i) exclusão da parcela referente à 

remuneração da depreciação dos ativos de geração, transmissão e distribuição; e (ii) redução 

dos encargos setoriais. Como há um descasamento entre o prazo do contrato de concessão e a 

vida útil da usina de geração e como os custos de operação e de manutenção da usina são 

muito baixos, o Governo buscou implementar o sistema de cota compulsória de geração 

dentre as condições para renovação do contrato de concessão para que a energia gerada fosse 

remunerada só quanto aos custos de operação e manutenção, e não mais pelos investimentos 

realizados nos ativos de geração, que o Governo considerou já terem sido amortizados
138

. 
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 A adesão às novas condições para renovação dos contratos de concessão foi menor do 

que o esperado, de apenas 60% do volume inicialmente previsto para a geração, o que fez 

com que aproximadamente 10 mil MW de energia deixasse de entrar no regime de cotas 

proposto
139

. Além disso, muitos contratos de compra e venda de energia elétrica celebrados 

entre as distribuidoras e as concessionárias que não aderiram ao novo modelo venceram em 

2013. Porém, o Governo não realizou o leilão de energia A-1 em 2012, confiante que haveria 

uma grande adesão às novas condições de renovação das concessões e que, portanto, o leilão 

não seria necessário pois a energia fornecida por meio das cotas seria o suficiente para cobrir 

a demanda a que o leilão A-1 atenderia
140

. A não realização do leilão A-1 em 2012 combinada 

com a não renovação do contrato por algumas concessionárias de geração fez com que as 

cotas de energia não fossem o suficiente para cobrir toda a demanda das distribuidoras, que 

ficaram descontratadas em 2013. 

 O segundo meio pelo qual o Governo buscou reduzir o valor da tarifa de energia 

elétrica foi pela eliminação dos encargos da CCC e da RGR. A RGR era necessária para 

custear os investimentos realizados pelas concessionárias de geração, transmissão e 

distribuição nos ativos operados, os quais já foram amortizados, fazendo com que tal encargo 

se tornasse desnecessário. A CCC, por sua vez, era utilizada para custear os sistemas isolados, 

e passou a ser custeada por outro encargo, a CDE. A CDE passou a ser custeada, em parte, 

por créditos que a União detinha contra Itaipu Binacional e em parte, pelo Tesouro Nacional. 

Com isso, apenas 25% da CDE passou a ser cobrada do consumidor por meio da tarifa de 

energia elétrica, referente à parcela que custeia a Tarifa Social, o Programa Luz para Todos, 

carvão mineral e as Fontes Incentivadas
141

.  

 A Lei n
o
 12.783/2013 ainda determinou que a CDE ficasse responsável por repassar às 

concessionárias de distribuição os custos relacionados à (i) exposição ao risco hidrológico; (ii) 

exposição involuntária no mercado de curto prazo relativa ao montante de reposição de 2013 

que não foi recontratado pela falta de adesão ao regime de cotas de algumas concessionárias 
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arguiram que o cálculo arbitrado pelo Governo subavaliou os ativos das usinas.  
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geradoras, em conjunto com a não realização do Leilão A-1 (determinado pela Medida 

Provisória n
o
 605 de 2013 e pelo Decreto n

o
 7.891 de 2013); e (iii) ao encargo de serviços do 

sistema relativo ao acionamento das usinas fora da ordem de mérito. Em 31 de dezembro de 

2012, o saldo existe da CCC, CDE e RGR era de R$ 19 bilhões, conforme a Tabela 6 abaixo: 

Tabela 6 - Saldos em R$ mil das contas encargos tarifários
142

 

Em R$ mil RGR CCC CDE Total 

Saldo Disponível em 31/12/2012    15.258.255 1.954.939 2.475.560 19.688.754 

  

Na prática, ambas a CCC e a RGR passaram a ser custeadas pela CDE, que, por sua 

vez, passou a ser custeada pelo Tesouro Nacional. Ou seja, o Governo pretendeu estabelecer 

um preço para a energia elétrica artificialmente baixo, às custas dos contribuintes, gerando 

uma distorção alocativa, pois parte dos custos passaram a ser cobrados dos contribuintes, sem 

haver uma campanha para uma redução do consumo de energia elétrica.  

Em 20 de dezembro de 2013, por meio da Resolução Homologatória n
o
 1.667, a 

ANEEL fixou o valor do limite máximo (R$ 822,83/MWh) e mínimo (R$ 15,62/MWh) do 

Preço de Liquidação de Diferenças para o ano de 2014. O nível baixo de chuvas em 2013 fez 

com que as usinas térmicas fossem acionadas, aumentando o Custo Marginal de Operação e, 

por consequência, o PLD, que chegou ao seu limite máximo em 2014
143

. O aumento do PLD 

fez com que as distribuidoras ficassem com um problema de caixa, uma vez que só poderiam 

receber os valores referentes à energia contratada no curto prazo pelos consumidores à época 

do reajuste anual da tarifa, ou seja, no final do ano. 

 O Governo, então, custeou a exposição involuntária das distribuidoras e o 

acionamento das termelétricas mediante aporte de recursos do Tesouro Nacional na CDE. 

Assim, em 2013 realizou um aporte de mais de R$ 8 bilhões à CDE
144

, e em 2014 realizou 
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mais um aporte de R$ 4 bilhões
145

. Ambos os aportes serão financiados pelo contribuinte por 

meio de aumento de PIS/Cofins incidente sobre produtos importados e do setor de 

cosméticos, e do Imposto sobre Produtos Industrializados (“IPI”) incidente sobre bebidas 

frias, tais quais cerveja, refrigerante, isotônico e água
146

.  

Além disso, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica tomou dois 

empréstimos junto a 13 bancos comerciais privados em 2014, em um montante total de R$ 

17,78 bilhões, montante que será pago pelos consumidores a partir de 2015, que foram 

destinados à Conta-ACR, criada com o objetivo de cobrir o risco hidrológico e a exposição 

involuntária das distribuidoras
147

. Apenas para 2015, a estimativa é que o preço pago pelo 

consumidor final pela energia elétrica aumente em, pelo menos, 17%
148

. 

Como consequência do aumento do PLD, nenhum dos 4 leilões de geração de energia 

elétrica realizados em 2014
149

 obteve a quantidade de energia no pool de oferta que seria 

necessário para atender à demanda das distribuidoras, de modo que estas permaneceram 

descontratadas. Ocorre que, com o PLD alto, as geradoras têm mais interesse em vender 

energia no mercado de curto prazo a celebrar contratos de longo prazo, por meio dos leilões. 

 O Governo, em tentativa de limitar preços, editou a Resolução Homologatória ANEEL 

n
o
 1.832 de 25 de novembro de 2014, por meio da qual a Agência homologou o PLD máximo 

e mínimo para 2015 a R$388,48 e R$30,26, respectivamente. Com isso, espera-se que haja 

um interesse maior por parte das geradoras de aderirem aos leilões de energia. Em 

decorrência da redução do limite máximo do PLD, quando o Custo Marginal de Operação 

(“CMO”) das usinas termelétricas despachadas ultrapassar esse valor, a diferença entre o 
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Custo Variável Unitário das termelétricas despachadas que for maior do que o preço máximo 

do PLD e menor do que o CMO será paga por todos os agentes do setor via ESS
150

.  

A intervenção realizada pelo Governo para reduzir a tarifa de energia elétrica através 

do controle de preços gerou uma distorção na contabilidade e transparência de gastos no setor, 

onerou a população consumidora e contribuinte e ainda não gerou os incentivos corretos para 

que o consumo de energia elétrica seja reduzido. Ainda, as medidas tomadas pelo Governo 

em 2003 para garantir a segurança energética tampouco foram bem-sucedidas, pois o 

Governo foi incapaz de garantir a oferta de energia elétrica, de sua responsabilidade. 

Por fim, a manutenção de preços artificialmente baixos no setor estimula um consumo 

maior de energia, quando a situação atual de escassez de água nos reservatórios exige uma 

redução do consumo. Para controlar a demanda, a ANEEL pretende instituir um sistema de 

bandeiras tarifárias a partir de 2015, que sinalizará ao consumidor mensalmente quando o seu 

consumo de energia elétrica estiver superior às médias calculadas pela Agência. Com isso, o 

consumidor pagará por uma energia mais cara, se o consumo for acima do consumo médio 

estabelecido previamente por resolução da ANEEL. Tal sistema deveria ter sido iniciado em 

2014, mas as distribuidoras ainda não estavam preparadas para implementá-lo. Mesmo assim, 

a medida não alterará o comportamento do consumidor de imediato, pois este pode demorar a 

perceber que houve um aumento da sua conta de luz por estar consumindo acima de 

determinada faixa média de consumo estabelecida pela bandeira regulatória, que pode mudar 

mês a mês.
151
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CONCLUSÃO 

 

 A Constituição estabeleceu que o Estado deveria atuar como ente regulador, 

fiscalizador, planejador e incentivador, e que a exploração direta de atividade econômica pelo 

Estado só será permitida quando necessária para os imperativos da segurança nacional ou a 

relevante interesse coletivo. A Constituição também optou por um sistema capitalista, onde a 

livre iniciativa seja um dos princípios da ordem econômica. As características do setor 

elétrico no Brasil impedem com que este seja desregulado e se estabeleça como um livre 

mercado, por ser um bem essencial, cujo preço da demanda é inelástico, e porque os 

segmentos de distribuição e transmissão são monopólios naturais. Embora tenha havido uma 

tentativa de implementar um livre mercado de contratação de energia elétrica na década de 90, 

tal plano não foi levado adiante por conta da crise de racionamento de 2001, que impulsionou 

o próximo governo a enfatizar ainda mais  a segurança energética, o que foi feito por meio de 

uma decisão de maior planejamento na expansão da geração de energia elétrica. 

A competição no mercado traz externalidades positivas à economia como um todo, 

pois alinha os comportamentos dos agentes de forma a alocar os recursos de forma mais 

eficiente. Nesse sentido, Hayek
152

 explica que a competição representa um tipo de coerção 

impessoal que faz com que indivíduos mudem seus comportamentos de determinada forma 

que não poderia ser feita por meio de ordens e comandos em um planejamento centralizado, 

especialmente em circunstâncias que mudam o tempo todo e que o mercado e a livre 

competição podem se ajustar com mais rapidez do que a regulação e as leis
153

. 

 No setor elétrico, a competição só é possível na geração e na comercialização, pois 

tanto a distribuição como a transmissão são monopólios naturais, e prestados por particulares 

por meio de delegação estatal de concessão de serviço público. Na geração pode haver 

competição, existindo distintos modelos jurídicos em convivência, tais como concessão de 

uso de bem público, concessão de serviço público, e autorizações. 

 Em 2004, como resposta à crise de racionamento, o Governo determinou que os 

agentes do setor operassem no ACL e no ACR, sendo que as distribuidoras passaram a ficar 
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obrigadas a contratar 100% de sua demanda nos leilões de energia elétrica. Por outro lado, 

tais leilões subsidiariam a expansão da geração, garantindo a oferta de energia futura, por 

meio de estudos preparados pela EPE. Se no modelo criado sob o Governo de FHC, a oferta 

seria expandida especialmente pelos investimentos realizados pelas distribuidoras em geração 

(self dealing), durante a gestão de Lula, o Governo assumiu a responsabilidade de garantir a 

oferta de energia futura por meio de um planejamento mais centralizado. Conforme se 

procurou mostrar ao longo do trabalho, ambos os modelos experimentaram revezes que 

culminaram em momentos de crise (2001 e 2013/2014). 

 A mudança observada no setor em 2012 colaborou para o acirramento do cenário de 

crise que se colocaria no ano subsequente. Com a aproximação do vencimento dos contratos 

de concessão das concessionárias de serviço público de geração, o Governo optou por 

permitir a renovação dos mesmos, mas mudou as suas condições, por meio da edição da MP-

579, almejando redução do preço da energia. As concessionárias que renovassem o contrato 

permaneceriam apenas com a atividade de operação e manutenção da usina, e a energia 

gerada seria distribuída ao ACR na forma de cotas, cuja quantidade e preço seriam pré-

estabelecidos pelo Governo. Retornou-se a um modelo tarifário de custo pelo serviço, no qual 

o Governo passou a exercer um controle maior sobre o valor da tarifa final a ser paga pelo 

consumidor cativo. Com isso, deu-se também um tratamento não isonômico ao consumidor 

cativo, em relação ao livre, pois as cotas de energia e de potencia somente poderiam ser 

comercializadas no ACR e as concessionárias de serviço público de geração não poderiam 

mais alocar parte de sua energia para o ACL. 

 Ademais, para reduzir ainda mais o valor da tarifa, a RGR e a CCC foram excluídas, e 

a CDE recebeu injeções de capital do Tesouro Nacional para conseguir saldar todas as dívidas 

geradas no setor pelo acionamento das térmicas. Sendo assim, o contribuinte passou a custear 

o aumento dos preços no setor elétrico, o que não o levou a reduzir seu consumo, pois o 

aumento da carga tributária não pode ser percebido da mesma forma, como meio para reduzir 

o consumo, do que o aumento do preço final da energia a ser paga pelo consumidor. 

 No entanto, em um momento de cenário hidrológico adverso, a baixa inicial 

momentânea do preço da energia elétrica não incentivou a redução do consumo; muito ao 

contrário. Além disso, o governo não promoveu medidas regulatórias de eficiência energética 

e de estímulo à redução do consumo. Como consequência, a redução pretendida na tarifa de 

energia elétrica não se mostrou sustentável no longo prazo, e o cenário atual é de aumento de 
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tarifas e desequilíbrio econômico-financeiro das empresas do setor (conforme comprovam os 

empréstimos tomados pelas distribuidoras, por meio da CCEE, que serão custeados por meio 

da Conta ACR. 

 Conclui-se, portanto, que a MP-579 constituiu mais uma sinalização de que o Governo 

pretende intensificar a regulação no setor elétrico, especialmente na formação dos preços. A 

intervenção é ainda maior, através de outras medidas regulatórias, para manter o preço da 

energia baixo, quando as forças do mercado fazem com que o mesmo aumente.  

 Dado o marco constitucional em vigor, é fato que distintos modelos de intervenção do 

Estado na economia por meio da regulação são possíveis, com o Governo exercendo o seu 

papel de regulador e planejador com maior ou menor intensidade. No entanto, a regulação 

deve oferecer, sempre que possível, soluções de mercado, pois assim é a orientação jurídica 

constitucional de consagração de liberdades econômicas. Com isso, o cenário atual é de um 

Estado que não conseguiu nem garantir a oferta necessária para atender a demanda das 

distribuidoras, conforme o modelo estabelecido em 2004, tampouco tem se mostrado bem-

sucedido em tentar impor um preço de energia baixo, em um momento em que o consumo de 

energia é alto, e há escassez de água nos reservatórios, fazendo com que as usinas 

termelétricas permaneçam ligadas e gerando energia a um elevado custo para a sociedade. Por 

fim, o Estado deixou de gerar incentivos para o consumo eficiente de energia, o que fez com 

que, a redução da tarifa de energia imposta pela MP-579 sinalizou aos consumidores que estes 

poderiam aumentar o seu consumo, pois a energia estava mais barata. 
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