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RESUMO 

 

O ano de 2019 marca o aniversário de 15 anos implementação do chamado Novo Modelo do 

Setor Elétrico. Da mesma forma, são 15 anos desde a constituição da Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. A relevância do Setor Elétrico para o país é 

inquestionável e neste contexto a CCEE cumpre importantes atribuições para viabilizar a 

comercialização de energia elétrica no território nacional. Neste cenário, tendo, de um lado, 

um período relevante para uma análise retrospectiva e, de outro, a possibilidade de 

aprimoramento regulatório da CCEE, parece ser um momento propício para analisar seus 

marcos institucionais vigentes. O foco específico deste trabalho consiste na análise do 

desenho institucional da CCEE e nos mecanismos de governança à disposição da Câmara. 

Serão analisadas as regras que criaram e embasam a atuação da CCEE à luz das chamadas 

melhores práticas de governança para associações civis, a fim de verificar se existem 

inconsistências entre a realidade e o que seria recomendável. Ademais, será feito estudo do 

caso da atuação da CCEE como intermediadora da contratação de financiamentos para 

socorrer as distribuidoras de energia afetadas pelos efeitos da Medida Provisória nº 579/2012. 

O objetivo, neste ponto, é verificar se eventuais deficiências no desenho institucional da 

CCEE e/ou em seus mecanismos de governança pode(m) ter facilitado o alargamento de 

competências da Câmara pelo Governo Federal. 

Palavras-chave: Direito da regulação, instituições, governança, energia elétrica, 

comercialização de energia, estratégias regulatórias. 
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ABSTRACT 

 

In 2019, the so-called New Electric Sector Model. Similarly and the establishment of the 

Brazilian Power Trading Chamber – CCEE make 15 years. The relevance of the Electricity 

Sector to the country is unquestionable and in this context the CCEE fulfills important duties 

and roles to enable the power trading in the national territory. In this scenario, having, in one 

hand, a relevant timeframe for a retrospective analysis and, on the other, the possibility of 

suggest regulatory improvements of the CCEE design, it seems to be an appropriate moment 

to analyze the current institutional design and framework of the Chamber. The specific focus 

of this work is the analysis of the institutional design of the CCEE and the governance 

mechanisms available to the Chamber. The purpose of this work is to analyze the rules that 

created and ground CCEE's actions in the light of the so-called best governance practices for 

civil associations, in order to verify if there are inconsistencies between the reality and what 

would be advisable in accordance with such best practices. Moreover, the analysis will be 

followed by case study of CCEE's role as an intermediary for financing transactions, 

contracted to help energy distribution concessionaires that were affected in consequence of 

institutional change promoted by the Provisional Measure No. 579/2012. The main purpose, 

at this point, is to verify if any eventual deficiencies in CCEE's institutional design and/or its 

governance mechanisms may have enabled the arbitrary extension of the powers of the 

Chamber by the Federal Government. 

Key words: Regulation, institutions, governance, electricity, power trading, regulatory 

strategies.  
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 INTRODUÇÃO 

 

O ano de 2019 marca o aniversário de 15 anos da promulgação da Lei nº 10.848, de 15 

de março de 2004 e, com isso, a implementação do chamado Novo Modelo do Setor Elétrico. 

Da mesma forma, são 15 anos desde a constituição da Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica – CCEE, mediante a aprovação da Resolução Normativa ANEEL nº 109, de 26 de 

outubro de 2004. A relevância do Setor Elétrico para o país é inquestionável e neste contexto 

a CCEE cumpre importantes atribuições para viabilizar a comercialização de energia elétrica 

no país. Neste cenário, tendo, de um lado, um período relevante para uma análise 

retrospectiva e, de outro, a possibilidade de aprimoramento regulatório da CCEE, parece ser 

um momento propício para analisar seus marcos institucionais vigentes e confrontá-los com 

as mudanças propostas.  

A análise terá como premissas as noções de que (i) os agentes econômicos e, em 

especial, as sociedades empresarias que atuam em qualquer setor econômico, inclusive no 

setor de energia, atuam como agentes racionais maximizadores de eficiência alocativa; (ii) 

num ambiente com custos de transação inexistentes, as transações entre esses agentes 

ocorrerão sempre de forma a alocar os recursos transacionados da maneira mais eficiente; 

mas, por outro lado, em ambiente com elevados custos de transação, a maneira como os 

direitos são definidos, alocados e a facilidade para exerce-los é fundamental para a eficiência 

desses mercados; (iii) a existência de falhas de mercado são as principais justificativas 

técnicas para se regular um determinado mercado; (iv) o setor de energia como um todo e o 

segmento de comercialização, em especial, apresentam particularidades e falhas de mercado 

que justificam sua regulação.; (v) porém, a regulação adequada de um setor (entendida como 

aquela que mitiga ou corrige as falhas identificadas em um mercado sem gerar incentivos 

perversos) depende de um ambiente institucional adequado.  

Dessa forma, as regras do jogo precisam ser claramente definidas e facilmente 

fiscalizáveis e exequíveis para corrigir as falhas do mercado e permitir, mediante a garantia de 

cumprimento dessas regras, que os agentes racionais maximizadores (no caso, sociedade 

empresárias que atuam no setor de energia elétrica) tenham incentivos para investir e 

desenvolver o setor. Assim, o referencial teórico-normativo adotado é da chamada teoria 

institucional ou nova economia institucional. 

 Portanto, o primeiro capítulo deste trabalho será dedicado à identificação dos 

referenciais teóricos da análise. Especificamente, se pretende recapitular os principais 
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aspectos e conceitos envolvendo instituições e governança, com foco específico nos motivos 

que fundamentam a importância a ser dispensada ao desenho institucional de um determinado 

órgão e seus respectivos mecanismos de governança, bem como a exposição de análises 

“institucionalistas” realizadas no setor elétrico. 

 Na sequência, será feita breve apresentação sobre o setor econômico da energia 

elétrica, com a caracterização das particularidades do produto e a identificação dos agentes e 

dos segmentos desse setor. Será feita, neste contexto, a relação entre o conceito de instituições 

e sua importância para o setor elétrico. O intuito é analisar as regras formais1 que constituem, 

definem e orientam a atuação da CCEE pela perspectiva de que as regras devem ser claras e 

exequíveis. Assim, para fins de contextualização, o segundo capítulo tem o objetivo de 

apresentar brevemente a evolução institucional recente do setor elétrico no Brasil e, em 

especial, do segmento de comercialização, com foco nos principais marcos jurídicos do setor 

a partir da promulgação da Constituição de 1988. 

No terceiro capítulo, será feita uma análise institucional da CCEE, com o objetivo de 

investigar a razão de ser da natureza jurídica da CCEE: isto é, verificar os objetivos apontados 

pelo legislador para justificar a opção pela constituição de associação civil de direito privado, 

bem como as funções legais e estatutárias da CCEE e os possíveis problemas decorrentes 

desta escolha.  

Mais especificamente, a primeira hipótese do trabalho é a de que: se as associações 

civis estão sujeitas a regras menos rígidas de “governança corporativa” do que outras espécies 

de pessoas jurídicas, como, em especial, as sociedades empresárias, aliado ao desenho 

institucional da CCEE, isto aumentaria as chances de que a CCEE tenha a sua atuação 

institucional dissociada de seu mandato legal. As dificuldades metodológicas, neste contexto, 

consistem em (i) analisar se, de fato, as associações civis estão sujeitas a regras menos rígidas 

de governança corporativa; e (ii) como operacionalizar uma suposta propensão de a CCEE 

desviar sua atuação institucional em decorrência de sua natureza associativa. 

Incialmente, portanto, se propõe o desenvolvimento de uma análise da legislação e 

regulação aplicável à CCEE e às associações civis em geral. O objetivo, neste momento, é, 

justamente, o de identificar quais as regras de governança legalmente aplicáveis às 

associações e à CCEE, para verificar se a CCEE segue, descumpre ou supera as regras 

                                                      
1 North apresenta a distinção entre instituições formais e informais, qual seja: “they consist of both informal 
constraints (sanctions, taboos, customs, traditions, and codes of conduct), and formal rules (constitutions, laws, 
property rights)”. Conforme: NORTH, Douglass C. "Institutions." The Journal of Economic Perspectives 5, no. 
1 (1991): 97-112. http://www.jstor.org/stable/1942704. 
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vigentes de governança. Na sequência, serão apresentados alguns dos principais mecanismos 

de governança corporativa aplicáveis a associações civis, a fim de verificar se a CCEE se 

adequa a essas “melhores práticas” de governança para o terceiro setor. Desta análise, 

pretende-se verificar se, de fato, as associações civis estão sujeitas a regras menos rígidas de 

governança corporativa e se a CCEE está, ou não, sujeita às chamadas “melhores práticas” do 

setor. 

Logo em seguida, será feita a análise específica da governança interna2 da CCEE, 

consistindo na análise das regras de nomeação, deliberação e decisão dos órgãos de 

administração da CCEE. Existe, neste contexto, a hipótese de que as sociedades sob controle 

estatal são as maiores votantes e que a maioria dos conselheiros de administração eleitos ao 

longo dos 15 anos de CCEE é oriundo de entes da administração pública, o que – acredita-se 

– seria incompatível com práticas adequadas de governança corporativa. Mais ainda, a 

homogeneidade3 de perfis dos conselheiros da CCEE pode ser um sinal de que esse órgão 

possui mecanismos menos rígidos de governança corporativa e, assim, está mais sujeito à 

captura pelo poder público – uma hipótese brasileira – e de que o órgão apresenta sinais de 

revolving door.4 

Caso seja verificado que (i) associações estão sujeitas a regras menos rígidas de 

governança corporativa do que agências reguladoras e sociedades de economia mista5; (ii) o 

desenho institucional da CCEE não é compatível com as melhores práticas do terceiro setor; e 

que (iii) existe homogeneidade de conselheiros da CCEE ao longo dos últimos 15 anos, 

propõe-se uma segunda hipótese, qual seja: o fato de a CCEE ser entidade com importância 

sistêmica e pretensa “autorreguladora”, do qual fazem parte necessária e obrigatoriamente 

diversos agentes do setor elétrico, torna o exercício indiscriminado de poder de controle por 

                                                      
2 “by governance structure I refer to the institutional framework within which the integrity of a transaction is 
decided. Markets and hierarchies are two of the main alternatives.”. WILLIANMSON, Oliver E. "Transaction-
Cost Economics: The Governance of Contractual Relations." The Journal of Law & Economics 22, no. 2 (1979): 
233-61. http://www.jstor.org/stable/725118. Acesso em: 30/05/2019. 
3 Baseando-se, parcialmente, nos índices de diversidade de Nisiyama e Nakamura, serão analisadas as dimensões 
(i) estrutural, consistente na cumulação de cargos de membro do Conselho de Administração e diretor executivo; 
e (ii) ocupacional, extraído da análise de diversidade da natureza jurídica dos últimos empregadores do membro 
do Conselho e respectiva área de atuação desse empregador. Conforme: NISIYAMA, Edelcio Koitiro; 
NAKAMURA, Wilson Toshiro. Diversidade do Conselho de Administração e a Estrutura de Capital. Rev. adm. 
empresa, São Paulo,  v. 58, n. 6, p. 551-563,  Nov. 2018. 
4 Por outro lado, pode-se sugerir que o fato de o setor elétrico ter sido aberto a sociedades privadas há cerca de 
duas décadas seria justificativa para uma possível homogeneidade do perfil dos administradores, que, 
experientes, não poderiam ter feito carreira em outro tipo de ente. 
5 Entende-se não caber comparação com empresas estatais pelo fato de essa espécie de pessoa jurídica não 
compreender uma pluralidade de sócios, enquanto nas sociedades de economia mista e nas associações isso 
ocorre. 
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um ente específico algo indesejável, porque aumentaria as chances de a CCEE ampliar seu 

escopo de atuação em prol de seu controlador e ao arrepio de seu mandato legal. Neste caso, a 

CCEE não deveria ter a natureza jurídica de uma associação civil. 

Para avaliar a plausibilidade desta segunda hipótese, será feito um estudo de caso 

sobre a atuação da CCEE como intermediadora para a contratação de empréstimos para o 

financiamento das distribuidoras deficitárias em decorrência dos efeitos da MP 579/12. Neste 

contexto, parte-se da premissa de que essa atuação parece ser “um desvio da CCEE de seu 

principal mandato, qual seja, liquidar operações financeiras relativas à compra e venda de 

eletricidade e evitar fraudes no mercado” e, portanto, isso não seria desejável. Com isso em 

mente, serão analisadas as atas de deliberação da CCEE sobre o tema, buscando verificar se 

houve divergência interna e qual foi a forma de deliberação e aprovação desses 

financiamentos para, ao final, tentar concluir se o eventual poder de controle indireto da 

Administração, aliado ao perfil dos conselheiros, poder ter contribuído para que a CCEE se 

desvirtuasse de suas atribuições originais.  

Em relação à governança interna e descritivamente, espera-se que as sociedades 

empresárias controladas, direta ou indiretamente, pelo governo federal representem a maioria 

dos votos em deliberações assembleares da CCEE. O que, por conseguinte, resultaria na 

eleição de administradores oriundos de entes da Administração Pública, o que pode ser um 

indício de que a Administração Pública atua como controladora indireta da CCEE. Além 

disso, se pretende afirmar que os mecanismos de limitação de poder de controle aplicáveis a 

associações civis de natureza privada não contribuem para impedir abusos em decorrência 

desse poder de controle indireto. Essas hipóteses serão testadas por meio de levantamento 

empírico dos dados correspondentes. 

Normativamente, porém, este parece que não deve ser o melhor critério de um órgão 

que tem relevância sistêmica, com atribuição de fiscalização do mercado como um todo e cuja 

adesão é obrigatória a todos os agentes, inclusive aqueles sob controle privado. É dizer: 

apesar de se pretender um órgão com autonomia privada, patrimonial e deliberativa, os órgãos 

da CCEE parecem ter uma certa homogeneidade em sua composição que não deveria ser tão 

acentuada, segundo critérios de governança corporativa, em virtude do potencial aumento de 

custos de agência. Mais ainda, se houve algum tipo de pretensão de se instituir uma estrutura 

de governança pelo mercado, típica da autorregulação, a natureza jurídica da CCEE aliada aos 

mecanismos de atribuição de votos, histórico de eleição de membros e esse potencial indício 

de exercício de poder de controle pela Administração Pública Federal pode indicar que, na 
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verdade, a CCEE se estrutura em um modelo de governança hierárquica com possibilidade 

de captura pública-pública – cuja plausibilidade será testada pelo estudo de caso mencionado.  
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I REGULAÇÃO, INSTITUIÇÕES E A COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

I.1. POR QUE REGULAÇÃO E INSTITUIÇÕES? 

 

A relação entre o chamado Estado Moderno6 e a economia é, de certa forma, 

simbiótica. Partindo do pressuposto básico de que os agentes econômicos são racionais e 

buscam maximizar sua riqueza em um ambiente de recursos escassos, Ronald Coase7 entende 

que, se a negociação entre esses agentes racionais for feita em um ambiente sem custos de 

transação, a alocação de recursos será sempre feita de modo a maximizar a riqueza 

envolvida8.  

 Contudo, já se reconhece (a partir do pensamento do próprio Coase) ser muito pouco 

realista9 pressupor que as transações de mercado ocorrem sem custos, uma vez que “todas as 

transações de um sistema econômico”10 envolvem custos de informação sobre a transação, 

mensuração11 do objeto da transação, execução da transação em si e fiscalização de seu 

cumprimento. 

 Apoiando-se, então, no entendimento de Coase e utilizando raciocínio reverso, é 

possível deduzir que sempre que os custos de transação forem altos o bastante para impedir 

uma negociação, o uso eficiente dos recursos dependerá da maneira como os direitos são 

definidos e atribuídos12. Assim, ao se reconhecer a importância do Direito para conferir 

eficiência e segurança às relações comerciais, rompe-se com o paradigma econômico 

tradicional herdado de Adam Smith13, pelo qual o próprio mercado se encarregaria de corrigir 

suas falhas e, assim, manter-se em equilíbrio. Neste contexto: “não surpreende que a 

conclusão de Coase tenha afetado, de maneira geral, o modo como se concebe a ação do 

                                                      
6 Estado Moderno (inspirado nas Revoluções Liberais e, principalmente, na Revolução Francesa) como 
contraposição ao chamado “Estado de Polícia”, período no qual não há “legalidade administrativa”. Conforme: 
CABRAL DE MONCADA, Luís S. Lei e regulamento. Coimbra: Coimbra Editores, 2002. Pg. 31.  
7 COASE, Ronald H. Notas sobre o problema do custo social. In. A firma, o mercado e o direito. 2a ed. – Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2017. Pg. 157. 
8 Idem. 
9 COASE, Ronald H. The Problem of social Cost. The Journal of Law & Economics. Volume III. October 1960. 
10 NORTH, Douglass C. Custos de Transação, Investimento e Desempenho Econômico. Instituto Liberal. Pg. 10. 
11 NORTH, Douglass C. Instituições, mudança institucional e desempenho econômico. – São Paulo: Editora Três 
Estrelas, 2018. Pg. 53. 
12 COOTER, Robert. ULEN, Thomas. Direito & Economia. Porto Alegre. Bookman Companhia Editora. 5a ed., 
2010. Pg. 103. 
13 COOTER, Robert. ULEN, Thomas. Op.cit. Pg. 103. 
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Estado e do direito no âmbito da vida econômica. De maneira específica, acarretou impactos 

no debate a respeito da necessidade de regulação dos mercados” 14. 

 Com isto em mente, parece correta a afirmação de que “[o] Estado moderno nasce sob 

a vocação de atuar no campo econômico”15. Isto porque o Estado moderno viabiliza, pelo 

Direito, a economia capitalista, auxiliando na constituição do mercado16 (este entendido como 

“instituição jurídica”17)18 e conferindo efetividade19 a certos direitos fundamentais à economia 

capitalista – como a propriedade e a livre iniciativa.  

 Assim, destaca-se que, do ponto de vista econômico, o Estado auxilia a economia pela 

utilização de instrumentos jurídicos como, por exemplo, o direito de propriedade, que “facilita 

a cooperação entre as pessoas definindo com clareza os direitos”20, bem como o direito 

contratual, que, por sua vez, “facilita a cooperação entre as pessoas possibilitando-lhes 

assumir compromissos dignos de crédito”21. Mais ainda, “as instituições fornecem a estrutura 

de incentivos de uma economia, na medida que essa estrutura evolui, ela modela e direciona 

a economia ao progresso, à estagnação ou ao declínio”.22 

Como a efetividade das normas de um sistema jurídico depende da responsividade dos 

indivíduos à legislação e tendo em vista a (quase) impossibilidade de se prever com certeza a 

forma como dará essa responsividade, a preocupação com as consequências das decisões 

individuais à luz da legislação torna-se extremamente relevante para garantir a funcionalidade 

do sistema jurídico.23  

                                                      
14 COUTINHO, Diogo R. Direito e economia política na regulação de serviços públicos. – São Paulo: Saraiva, 
2014. Pg. 35.  
15 GRAU. Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 15ª ed. revista e atualizada. – São Paulo: 
Malheiros Editores, 2012. Pg. 19. O professor Eros Grau, apoiado em Habermas, explica que a atuação do 
Estado frente ao mercado pode ter funções de (i) constituir e preservar; (ii) complementar; (iii) substituir: e (iv) 
compensar. 
16 Neste sentido, é oportuno verificar explicação de Grau sobre a exposição de Natalino Irti, ao caracterizar o 
“mercado” como locus artificialis, que nasce e existe graças a determinadas formas institucionais. Conforme: 
GRAU, Eros Roberto. Op. cit. Pg. 29. 
17 GRAU, Eros Roberto. Op. cit. Pg. 29. 
18 Avelãs Nunes, nesse aspecto, afirma que o Mercado seria, antes, (i) uma instituição social, produto da criação 
histórica; e (ii) uma instituição política, que teria como objetivos regular e manter estruturas de poder. 
Conforme: NUNES, António J. Avelãs. Noção e Objeto da Economia Política. – 2a Ed. Reimp. – Coimbra: 
Almedina Editores, 2008. Pg.69. 
19 Efetividade que pode ser verificada, por exemplo, pelo poder jurisdicional do Estado que faz valer 
determinados direitos particulares.  
20 COOTER, Robert. ULEN, Thomas. Op. cit. Pg. 321. 
21 Idem.  
22 “Institutions provide the incentive structure of an economy; as that structure evolves, it shapes the direction of 
economic change towards growth, stagnation, or decline.”. NORTH, Douglass. Institutions... op. cit. Pg. 1. 
23 COOTER, Robert D. The Strategic Constitution. Princeton: Princeton University Press, 2000. Pg. 03. 
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 O direito, neste contexto, teria o condão de “administrar os níveis de incertezas 

futuros relacionados ao comportamento de agentes”24, considerando os resultados vinculados 

a determinados cursos de ação à luz dos estados de coisas que, pelo ordenamento jurídico 

vigente, devam ser promovidos. Mais ainda, assumindo que o indivíduo responde a 

incentivos, o direito teria o papel de induzir determinados comportamentos, alterando a 

estrutura de incentivos dos tomadores de decisão, de modo a atingir fins socialmente 

desejáveis à luz da legislação em vigor.  

 Neste contexto, a chamada nova economia institucional25 ensina que as instituições 

são as regras do jogo de uma sociedade26 ou, de outra forma, são as restrições criadas pelo 

homem e que estruturam as interações políticas, econômicas e sociais27. A finalidade das 

instituições, neste contexto, é a de ordenar e reduzir os níveis de incerteza nas relações 

humanas28. As regras do jogo podem ser formais ou informais; as primeiras abrangem as leis, 

regulamentos e contratos, enquanto as segundas consistem em convenções socioculturais, 

códigos de conduta, costumes e tradições29, sendo ambos os tipos de regra relevantes para 

promover maior previsibilidade nas interações humanas, pela redução e limitação dos cursos 

de ação disponíveis aos indivíduos.30  

Como as transações apresentam custos de identificação, mensuração e monitoramento, 

as instituições servem para gerar incentivos para a adoção de determinados cursos de ação 

pelos indivíduos ou para restringir a discricionariedade do indivíduo31, inclusive 

coercitivamente, a fim, justamente, de reduzir esses custos de transação32. O objetivo, neste 

contexto, é promover uma maior credibilidade33 entre as partes da transação, de modo que os 

compromissos feitos na negociação e contratação sejam dignos de crédito.34 

 Uma análise institucional, portanto, tem a preocupação de analisar as regras que 

conformam determinada situação – o intuito é o de avaliar as regras em vigor para verificar se 

                                                      
24 LEAL, Fernando. Consequencialismo, racionalidade e decisão jurídica: o que a teoria da decisão e a teoria dos 
jogos podem oferecer?. Mimeo. Pg. 02. 
25 WILLIAMSON, Oliver E. The Mechanisms of Governance. – Oxford University Press, 1996. Pg. 07. 
26 NORTH, Douglass C. Instituições, mudança institucional e desempenho econômico. – São Paulo: Editora Três 
Estrelas, 2018. Pg. 13. 
27 NORTH, Douglass C. "Institutions." The Journal of Economic Perspectives 5, no. 1 (1991): 97-112. 
http://www.jstor.org/stable/1942704. 
28 Id. Ibid. 
29 NORTH, Douglass C. Instituições, mudança institucional e desempenho econômico. Op. cit. Pgs.69 E 86. 
30 Id. Pg. 15. 
31 NORTH, Douglass C. “Institutions and Credible Commitment.” Journal of Institutional and Theoretical 
Economics (JITE) vol. 149, no. 1, 1993, pp. 11–23. JSTOR, www.jstor.org/stable/40751576. 
32 NORTH, Douglass C. Instituições… Op. Cit. Pg. 17. 
33 NORTH, Douglass C. “Institutions and Credible Commitment.”  Op. Cit. Pg. 13. 
34 Id. Ibid. 
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elas conferem certo nível de certeza futura quanto à promoção de determinado objetivo 

previamente estabelecido. Enquanto esse tipo de análise se dá num ambiente “superior” 

relacionado ao conjunto de regras sob o qual se dá uma determinada transação, a transação, 

em si, é a unidade de análise da governança35. Neste sentido, a governança consiste nos 

“mecanismos pelos quais se poder ordenar uma determinada transação mediante a redução 

de conflitos em potencial que, se configurados, possam diminuir os benefícios mútuos a serem 

extraídos desta transação”36. 

 O raciocínio aplicado pela nova economia institucional parte de duas premissas chave, 

quais sejam: a de que os agentes econômicos atuam sob racionalidade limitada e que 

frequentemente os indivíduos serão movidos por interesses individuais37. Assim, os 

mecanismos de governança teriam o condão de organizar as transações de modo a mitigar os 

custos decorrentes da racionalidade limitada, pela adoção de incentivos a um maior nível de 

transparência entre as partes e pela disponibilidade de instrumentos para resguardar as partes 

contra comportamentos oportunistas e individualistas que possam reduzir os benefícios a 

serem extraídos de uma transação38; ou seja, um dos objetivos da governança, nesse contexto 

é permitir uma redução dos custos de transação pelo estabelecimento de níveis de confiança e 

cooperação entre as partes. 

 Em consequência a esses entendimentos, os instrumentos e mecanismos para 

promoção de compromissos dignos de crédito disponíveis às partes de uma transação 

dependerão diretamente do ambiente institucional no qual essa transação ocorre39. É dizer: 

como as instituições são as regras, formais e informais, de uma sociedade, os mecanismos de 

governança (isto é, aqueles que se destinam especificamente à unidade transação) disponíveis 

para as partes decorrerão necessariamente dessas regras do jogo40.  

Como se verá ao longo deste trabalho, se um desenho institucional não contar com 

elementos suficientes para a redução de níveis de incerteza dos agentes, os mecanismos à 

disposição das partes de uma transação possivelmente não serão suficiente para promover 

compromissos dignos de crédito41. Evidentemente, quando se fala das regras do jogo (i.e. de 

                                                      
35 WILLIAMSON, Oliver E. The Mechanisms… Op. cit. Pg. 5. 
36 Id. Pg. 7.  
37 Id. Pg. 253. 
38 Id. Pg. 254. 
39 Id. Pg. 267. 
40 JOSKOW, Paul. New Institutional Economics: A Report Card. 2004. Disponível em: 
https://www.researchgate.net/profile/Paul_Joskow/publication/242445070_NEW_INSTITUTIONAL_ECONO
MICS_A_REPORT_CARD/links/0f31753985d9ee5500000000.pdf 
41 WILLIAMSON, Oliver E. The Mechanisms… Op. cit. Pg. 267. 
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um desenho institucional) existe um forte componente político que permeia a análise, posto 

que as instituições formais decorrentes da vontade política criam uma espécie de estrutura de 

governança, com o intuito de promover um certo grau de confiabilidade jurídica, política e 

econômica42, auxiliando no combate a comportamentos oportunistas43, com o objetivo de 

inspirar confiança para contratantes e investidores, não devendo apenas estabelecer um mero 

conjunto de direitos, mas sim promovendo um ambiente que promova compromissos 

verdadeiramente dignos de crédito, contribuindo para a atração de investimentos e 

contribuindo com o desenvolvimento socioeconômico.  

A utilização desse referencial teórico para o presente trabalho é fundada no 

entendimento de que setores que demandam investimentos do tipo capital-intensivo com 

longos prazos de maturação são especialmente sensíveis às regras do jogo, seja porque a 

definição do custo de um investimento depende diretamente dos riscos sobre o cumprimento e 

a manutenção das regras do jogo à época do investimento ou, ao menos, de certo nível de 

previsibilidade sobre o escopo de eventuais alterações institucionais, seja porque os 

mecanismos de governança disponíveis para ordenar as transações desse setor podem 

contribuir para que investidores entendam os compromissos dos reguladores e órgãos 

governamentais como sendo dignos de crédito44.  

  

                                                      
42 NORTH, Douglass C.; WEINGAST, Barry A. Constitutions and Commitment: The Evolution ofInstitutions 
Governing Public Choice in Seventeenth-Century England The Journal ofEconomic History, Vol. XLIX, No. 4 
(Dec. 1989).  
43 WILLIAMSON, Oliver. The Mechanisms of Governance. Op. cit. Pg. 335. 
44 TIRYAKI, Gisela F. Aspectos de Governança, Ambiente para Negócios e o Investimento Privado no Setor de 
Energia de Países em Desenvolvimento. Revista Brasileira de Energia , v. 14, p. 27-45, 2009. 
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II. PANORAMA DA REGULAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO NO BRASIL 

 

II.1. REDEMOCRATIZAÇÃO, DESESTATIZAÇÃO E REFORMA DO ESTADO 

 

 Após quase três décadas de prevalência do modelo de Estado Social, com marcada 

atuação empresária estatal ao redor do mundo, os anos 1980 deram início a uma nova fase de 

intervenção do Estado na economia, embalados por noções jurídicas, políticas e econômicas 

que passaram a ser desenvolvidas na década de 1970, com foco em uma redução drástica na 

forma de intervenção do Estado na economia. Desta forma, “a ‘contrarrevolução neoliberal’ 

dos anos oitenta veio questionar o status quo quanto ao papel do Estado na economia”45. 

 No plano doméstico, vários dos países que aderiram ao modelo de Estado Social 

vivenciaram um crescimento da atuação direta do setor público na economia, com aumento 

das empresas e funcionários sob controle estatal, de modo que passaram a ser verificadas duas 

consequências: (i) aumento da ineficiência dos serviços prestados pelo Estado, seja pela 

insuficiência desses serviços, seja pela precariedade dos mesmos; e (ii) desequilíbrio das 

contas públicas, que implicavam em (a) aumento de tributos; e/ou (b) aumento da dívida 

pública dos países.  

 Neste contexto, é oportuno destacar, ainda, que como:  

 

“consequência de sua manipulação por políticas econômicas de curto prazo, a 
maioria das estatais, já em meados da década de 1980, apresentava um 
quadro de crise semelhante, que incluía baixos níveis de produtividade, 
estruturas de preços e tarifas distorcidos, reduzida capacidade de 
investimento, baixa qualidade dos bens e serviços produzidos, desatualização 
tecnológica, obsolescência do parque produtivo e dificuldade de negociação 
de contratos de trabalho”.46 
 

 Com isso e por conta da decrescente capacidade responsiva do Estado provedor, em 

termos organizacionais e financeiros, às reivindicações a ele enviadas47, passa a surgir a noção 

de “falha governamental”48 – baseado e em contraposição à noção de “falha de mercado”. 

                                                      
45 MOREIRA, Vital. Auto-regulação profissional e administração pública. – Coimbra: Almedina, 1997. Pg. 19. 
46 COUTINHO, Diogo R. Op. cit. Pg. 70. 
47 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. – São Paulo: Malheiros Editores, 2004. Pg. 119. 
48 MAJONE, Giandomenico. Do Estado positivo ao Estado regulador: causas e conseqüências de mudanças no 
modo de governança. Revista do Serviço Público, ano 50, n.1, p.3-145. 
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Esses tipos de falhas49, por sua vez, seriam verificados quando governos e/ou reguladores não 

atuam de forma a produzir os resultados estipulados em seus mandatos50, ou, ainda, adotam 

cursos de ação que resultam em situações piores51 do que aquelas verificadas antes da adoção 

do referido curso de ação – muito embora existam discussões sobre como mensurar e 

identificar essas falhas52. Com o propósito de sanar as falhas governamentais verificadas de 

forma epidêmica no contexto da década de 1980, “[o] emagrecimento do Estado passa a ser 

então o novo objectivo, defendendo-se a sua progressiva desintervenção na economia como 

forma de o alcançar”53.  

 A intervenção estatal na economia passa, assim, a ter como pedra de toque a noção de 

eficiência54, sendo que o fracasso do modelo de intervenção predominantemente empresária 

pelo Estado aparece como uma das causas para o desenvolvimento do Estado Regulador55. 

Com efeito, se passa a privilegiar a intervenção estatal indireta na economia em detrimento da 

atuação privada do Estado como empresa, esta preferência, por sua vez, é o traço distintivo 

para a caracterização de um Estado como regulador56, sendo relevante destacar que 

intervenção indireta do Estado na economia, em relação ao absenteísmo, seria preferível dado 

o receio de que as falhas governamentais voltassem ao estado de falhas de mercado57. 

                                                      
49 A noção de falha de governo tem início com o pensamento de George J. Stigler, que em seu artigo “Teoria 
Econômica da Regulação” que, ao invés de ter como fundamento primordial a correção de falhas de mercado, na 
verdade, a regulação seria “adquirida” por setores da economia bem organizados e com capacidade de 
interlocução e influência junto aos agentes políticos, com o objetivo fundamental de controlar o acesso à entrada 
de novos entrantes ao mercado a ser regulado. Isso significaria que essas categorias com grande influência e 
capacidade de articulação procuram se beneficiar da regulação para impedir a concorrência em seus respectivos 
setores. Deste fato, resultaria que o próprio governo, ao se permitir ser “capturado” por esses setores, produziria 
efeitos contrários à correção das falhas de mercado e, com isso, implementariam regulação prejudicial ao 
desenvolvimento de um determinado mercado. Conforme: STIGLER, George J. Teoria da Regulação 
Econômica. Tradução: Emerson Fabiani. In.: Regulação econômica e democracia: o debate norte-americano. / 
Paulo Mattos (coord.) – São Paulo: Editora 34, 2004. Pgs. 15, 23 e 27. 
50 BALDWIN, Robert. CAVE, Martin. and LODGE, Martin. Understanding Regulation: Theory, Strategy, and 
Practice. 2nd Edition. - Oxford, 2011. Pg. 69. 
51 PINHEIRO, Armando Castelar. SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 
Pg. 285. 
52 BALDWIN, Robert. CAVE, Martin. and LODGE, Martin. Op. cit. Pg. 68 
53 APOLINÁRIO, Marisa. O Estado Regulador: o novo papel do Estado – análise da perspectiva da evolução 
recente do direito administrativo: o exemplo do sector de energia. – (Teses de Doutoramento). – Coimbra: 
Edições Almedina, 2016. Pg. 77. 
54 BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação, regulação – transformações político-jurídicos, 
econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador. – Belo Horizonte: Fórum, 2016. Pg 160. 
55 MAJONE, Giandomenico. Do Estado positivo ao Estado regulador. Op. cit. Pg. 10. 
56 HOLZINGER, Katherine. SCHMIDT, Susanne K. From the Positive to the Regulatory State: A 
Transformation in the Machinery of Governance? In.: The Oxford Handbook of Transformations of the State. 
Edited by Stephan Leibfried et. al. Oxford, UK: Oxford University Press, 2015. Pg. 2. 
57 MAJONE, Giandomenico. As transformações do Estado Regulador. Revista de Direito Administrativo, Rio de 
Janeiro, v. 262, p. 11-43, jan. 2013. Pg. 16. 
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 Com esse raciocínio em destaque, ao redor do mundo, a “regulação” torna-se a técnica 

administrativa que melhor compatibilizaria eficiência e legitimidade à luz das finalidades do 

Estado. Neste sentido e numa perspectiva jurídica, o Direito Administrativo, a seu turno, 

torna-se mediador do exercício do poder estatal, atuando na fronteira entre os setores público 

e privado.58 

 As estratégias utilizadas para implementar progressivamente essa estrutura59 de 

desintervenção estatal e implementação de um Estado Regulador compreenderam, além da 

privatização de empresas estatais, preceitos como a liberalização e a desregulação (que não 

significa propriamente a ausência de regulação, mas, fundamentalmente, a abertura de 

mercados60 anteriormente fechados em decorrência intervenção Estado na economia, sucedida 

de nova regulação61), bem como implementação de medidas de austeridade fiscal, além de 

tentativas de integração econômica e monetária.  

 Assim, sob uma perspectiva jurídica, ao preterir a intervenção direta na economia, via 

empresas estatais, preferindo valer-se de técnicas administrativas de intervenção indireta, o 

chamado “Estado Regulador” se distingue dos modelos clássicos de intervenção estatal na 

economia, passando da função de ator para o papel62 de árbitro63, uma vez que se entende 

“regulação” e “empresa estatal” como métodos alternativos de intervenção estatal na 

economia64. Dito de outro modo, o “Estado Regulador” indica um modelo Estado no qual a 

atividade regulatória é proeminente a ponto de tornar-se um atributo definidor da atuação 

estatal65. 

 No modelo do setor elétrico brasileiro, os principais fatores apontados para indicar a 

transição entre modelos de intervenção do Estado brasileiro (da fase de 

federalização/estatização para o período de privatização/regulação66) são: (i) a promulgação 

da Constituição Federal de 1988 (em particular o capítulo da Ordem Econômica), (ii) a 

implementação do Programa Nacional de Desestatização, iniciado em 1990, (iii) a instituição 

do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, de 1995; (iv) estabelecimento das 
                                                      
58 ROSE-ACKERMAN, Susan. The regulatory State. The Oxford Handbook of Comparative Constitutional 
Law. Edited by Michel Rosenfeld and András Sajó. – Oxford: Oxford University Press, 2012. Pg. 684. 
59 MAJONE, Giandomenico. Do Estado positivo ao Estado regulador. Op. cit. Pg. 7. 
60 COUTINHO, Diogo R. Op. cit. Pg. 45. 
61 MAJONE, Giandomenico. Do Estado positivo ao Estado regulador. Op. cit. Pg. 57. 
62 APOLINÁRIO, Marisa. Op. cit. Pg. 77. 
63 CHEVALLIER, Jacques. O estado pós-moderno. Tradução Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: Fórum, 
2009. Pg.  
64 NOLL, Roger. The Political Foundations of Regulatory Policy. Journal of Institutional and Theoretical 
Economics, 139 (3). pp. 377-404. 
65 HOLZINGER, Katherine. SCHMIDT, Susanne K. Op. cit. Pg. 2. 
66 MOREIRA, Egon Bockmann. KATO, Mariana de Almeida. Op. cit. Pg. 211. 



22 
 

 

normas para a outorga de concessão, permissão e autorização de serviços de energia elétrica, 

em 1995; e (v) criação e instituição da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, no 

final de 1996.   

 Especificamente em relação ao setor elétrico, a Constituição de 1988 foi a primeira67 a 

contemplar os potenciais de energia hidráulica como bens da União (conforme artigo 20, §1º) 

– as Constituições anteriores apenas tratavam da competência legislativa sobre a matéria. 

Além disso, a nova Carta conferiu à União a competência para “explorar, diretamente ou 

mediante autorização, concessão ou permissão 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” (nos termos do artigo 21, XII, b)), sendo que a 

novidade68, neste contexto, foi a previsão expressa da articulação entre entes federativos para 

a exploração dessas instalações. Desta forma, “ficaram aglutinadas, no plano constitucional, 

a dominialidade da União sobre os potenciais hidroelétricos e a titularidade da União 

relativamente aos serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento dos cursos de 

água”.69 

É possível, ainda, notar que o artigo 17070 manteve, de certa forma, alguns dos valores 

consagrados em constituições anteriores, como a necessidade de conformação da ordem 

econômica aos ditames da justiça social. Além disso, coloca no mesmo patamar a livre 

iniciativa e a valorização do trabalho, de modo que a liberdade econômica não seria titulada 

apenas pelo capital, mas também pelo trabalho71. Novamente, porém, o constituinte adotou 

um modelo “híbrido”, pelo qual estão preservados os preceitos básicos do liberalismo, os 

quais, no entanto, devem ser conjugados com finalidades sociais. De qualquer forma, a leitura 

do parágrafo único pode ser interpretada como um indício de que a “regra geral” é a liberdade 

no exercício de atividades econômicas por particulares. 

                                                      
67 SILVA, Almiro do Couto e. Comentário ao artigo 20 da Constituição Federal. In.: Comentários à Constituição 
do Brasil. Mendes, Gilmar Ferreira; Streck, Lenio Luiz; Sarlet, Ingo Wolfgang; Leoncy, Léo Ferreira; Canotilho, 
J. J. Gomes. – Série IDP. – São Paulo: Atlas, 2015. Pg. 720. 
68 MENEZES, Fernando Dias de. Comentário ao artigo 21 da Constituição Federal. In.: Comentários à 
Constituição do Brasil. Mendes, Gilmar Ferreira; Streck, Lenio Luiz; Sarlet, Ingo Wolfgang; Leoncy, Léo 
Ferreira; Canotilho, J. J. Gomes. – Série IDP. – São Paulo: Atlas, 2015. Pg. 731. 
69 SILVA, Almiro do Couto e. Comentário ao artigo 20... Op. cit. Pg. 720. 
70 “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: 
[...] 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.” 
71 GRAU, Eros Roberto. Comentário ao artigo 170 da Constituição Federal. In.: Comentários à Constituição do 
Brasil. Mendes, Gilmar Ferreira; Streck, Lenio Luiz; Sarlet, Ingo Wolfgang; Leoncy, Léo Ferreira; Canotilho, J. 
J. Gomes. – Série IDP. – São Paulo: Atlas, 2015. Pg. 1763. 
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 Não obstante, um dos principais dispositivos constitucionais para fins de 

elucidação do modelo de intervenção escolhido pelo constituinte brasileiro é o artigo 173, que 

determina: 

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. 

Este artigo causa, de plano, bastante controvérsia quanto ao seu fundamento 

principiológico. Neste contexto, parece evidente que a exploração direta da atividade 

econômica pelo Estado, conforme pretendida pelo constituinte, por estar sujeita a processo 

legislativo, parece ser mecanismo excepcional de intervenção estatal na economia. Veja-se: 

enquanto o artigo 170 determina que os particulares poderão exercer livremente atividades 

empresárias, o artigo 173, ao revés, afirma que a atuação empresária do Estado é 

condicionada à necessidade de atendimento a determinadas finalidades (i.e. segurança 

nacional e relevante interesse coletivo). E mais, ao que parece, o nível de restrição pretendido 

pelo constituinte seria de tal sorte que apenas haveria a legitimação estatal para a atuação 

empresária mediante a autorização legal expressa.  

Neste contexto, parece correto afirmar que a atuação empresária do Estado, sob o 

artigo 173, deve ser feita de forma subsidiária72. A polêmica, no entanto, refere-se à categoria 

jurídica dessa noção de subsidiariedade. Para alguns autores, trata-se de princípio 

constitucional73, para outros, seriam meramente uma diretriz interpretativa74, ou ainda, não 

seria nenhum deles, estando sujeito a outros princípios fundamentais.75 De qualquer forma, 

independente da categoria jurídica atribuída a esse valor “subsidiário”, parece incontroverso 

que o texto constitucional confere preferência à atuação empresária pelo particular, de um 

lado, restringindo expressamente a atuação empresária estatal, de outro. 

Além disso, o artigo 174 também é bastante elucidativo76 sobre a forma de intervenção 

do Estado na economia e a possível transição para um Estado Regulador, conforme se verifica 

abaixo: 

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. 

                                                      
72 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade. Op. cit. Pg. 131. 
73 TORRES, Silvia Faber. Op. cit. 
74 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Op. cit. Pg. 248. 
75 GABARDO, Emerson. Interesse público e subsidiariedade. – Belo Horizonte: Fórum, 2009. 
76 GUERRA, Sergio. Agências Reguladoras. Op. cit. Pg. 93. 
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O artigo 174 é um dos “dispositivos estruturantes da ordem econômica 

constitucional”77, indicando a forma de disciplina estatal na intervenção econômica. 

Evidentemente, é notável a expressa referência à atuação do Estado como “agente regulador 

da atividade econômica”, o que dá um substancial direcionamento para uma análise sobre 

qual seria a atuação preponderante do Estado em sua atuação interventora.  

De qualquer forma, parece certo que “os arts. 170, 173 e 174 da Constituição 

brasileira concedem ao Estado razoável margem empírica de apreciação para a escolha de 

instrumentos adequados de regulação à ordenação das diversas atividades econômicas”78. 

Dentro dessa margem empírica, que muitas vezes pode ser deturpada pela discricionariedade, 

se impõe a consideração de novas categorias de escolha administrativa, em especial a 

reflexividade79. De todo modo, é certo que “a reforma do setor elétrico está intimamente 

ligada ao imperativo de redimensionamento do Estado”80, cujo marco legal, 

indubitavelmente, é a Carta de 88. 

No passo das alterações institucionais promovidas pela promulgação da Constituição 

de 1988, no ano de 1990 implementou-se o Plano Nacional de Desestatização (PND), 

instituído pela Lei n° 8.031, de 12 de abril de 1990 (posteriormente alterada pela Lei 

nº 9.491/1997). Dando seguimento a um movimento iniciado no governo militar com o 

general Figueiredo81 e desenvolvido no governo Sarney – nesta fase, em virtude do Decreto 

nº 95.886/1988, foram privatizadas 18 empresas  dos mais variados setores da economia.82 

Em de gravíssima crise, com as taxas de inflação mais altas da história nacional83, o PND 

teve, por sua vez, a finalidade de promover84 (i) a reorganização estratégica do Estado; 

(ii) redução do déficit público; (iii) aumento dos investimentos na economia; 

(iv) modernização da indústria; e (v) o fortalecimento do mercado de capitais. Com isso, até o 

final do governo Fernando Henrique Cardoso (2002), o Brasil já tinha arrecadado quase 

US$ 40 bilhões em virtude das privatizações.  

                                                      
77 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Comentário ao artigo 174 da Constituição Federal. In.: Comentários à 
Constituição do Brasil. Mendes, Gilmar Ferreira; Streck, Lenio Luiz; Sarlet, Ingo Wolfgang; Leoncy, Léo 
Ferreira; Canotilho, J. J. Gomes. – Série IDP. – São Paulo: Atlas, 2015. Pg. 1835. 
78 BINENBOJM, Gustavo. Poder de polícia, regulação, ordenação. Op. cit. Pg. 163. 
79 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade. Op. cit. Pg. 143. 
80 FAGUNDES, Maria Aparecida de A. P. S.. Os novos rumos do direito da eletricidade. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 224. Pg. 5. 
81 GUERRA, Sergio. Agências Reguladoras. Op. cit. Pg. 55. 
82 SILVA, Almiro do Couto e. Privatização no Brasil e o novo exercício de funções públicas por particulares. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 230, p. 45-74, out. 2002. 
83 BACHA, Edmar. Década de 1990. In.: Economia Brasileira: Notas breve sobre as décadas de 1960 a 2020. 
Texto para Discussão nº 44. – Instituto de Estudos de Política Econômica/Casa das Garças (IEPE/CdG), 2018. 
84 BENJÓ, Isaac. Fundamentos de Economia da Regulação. – Rio de Janeiro, Thex Editora 1999. Pg. 42. 
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Com isso, as privatizações representaram uma guinada para o Direito Administrativo 

brasileiro85. É que “através da desestatização, privatizações e flexibilização de monopólios, o 

modelo de Estado empresário, calcado em forte intervenção direta na economia, foi 

substituído, a partir dos anos 1990, pelo modelo de Estado regulador, cuja intervenção 

opera-se de modo indireto”86.  

 

II.2. A REORGANIZAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO NACIONAL  

 

 No setor elétrico, o processo de desestatização começou apenas a partir do ano de 

1995, com a alienação do controle societário das duas distribuidoras de energia elétrica de 

titularidade federal, notadamente: a Espírito Santo Centrais Elétricas S.A. - Escelsa e a Light 

Serviços de Eletricidade S.A. Neste contexto, é oportuno comentar sobre a decisão de iniciar 

o processo de desestatização do setor pelo segmento de distribuição ao invés do de geração, 

que, como visto, é potencialmente competitivo. 

 Dois principais fatores87 podem ser apontados como razões para essa estratégia. Em 

primeiro lugar, de uma perspectiva prática, a regulação de monopólios naturais, como é caso 

do segmento de distribuição de energia, era mais conhecida e difundida ao redor do mundo. 

Neste contexto, a implementação de regime tarifário por incentivos e a utilização de contratos 

de concessão como instrumento regulatório foi tida como medida de execução mais simples88, 

inclusive pelo fato de que, durante parte relevante do processo de desestatização setorial, o 

Brasil ainda não tinha instituído um marco regulatório para o setor.89  

 Além disso, sob uma perspectiva financeiro-patrimonial90, havia a expectativa de que 

a desestatização do segmento de distribuição de energia pudesse contribuir para a valorização 

dos ativos do segmento de geração. Isso porque havia um considerável histórico de 

inadimplemento das distribuidoras estatais em face das geradoras de energia. Assim, enquanto 

                                                      
85 SILVA, Almiro do Couto e. Privatização no Brasil e o novo exercício de funções públicas por particulares. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 230, p. 45-74, out. 2002.Pg. 56. 
86 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do Direito Administrativo: direitos fundamentais, democracia e 
constitucionalização. – 3ª ed. revista e atualizada. – Rio de Janeiro: Renovar, 2014. Pg. 267. 
87 LANDAU, Elena. DUTRA, Joisa. SAMPAIO, Patrícia. O Estado e a inciativa privada no setor elétrico: uma 
análise das duas últimas décadas (1992-2012). In.: OLIVERA, Gesner; OLIVEIRA FILHO, Luiz Chryssostomo 
de. Parcerias Público-Privadas: experiências, desafios e propostas. Rio de Janeiro: LTC, 2013. Pgs. 259-260. 
88 Idem.  
89 LANDAU, Elena. SAMPAIO, Patrícia. O setor elétrico em uma visão introdutória. In: LANDAU, Elena 
(Coord.). Regulação jurídica do setor elétrico. – Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. Pg. 09. 
90 LANDAU, Elena. DUTRA, Joisa. SAMPAIO, Patrícia. O Estado e a inciativa privada no setor elétrico... Op. 
cit. Pg. 260. 
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o segmento de distribuição permanecesse sob o controle do Poder Público, o risco de 

inadimplemento poderia afetar a avaliação das empresas de geração ou, no limite, inviabilizar 

a alienação de controle dessas sociedades. Logo, “esperava-se que a transferência das 

distribuidoras à iniciativa privada por meio de contratos de concessão, ao eliminar o risco de 

crédito dessas empresas, contribuísse para a valorização dos ativos das geradoras”.91 Porém, 

adianta-se que o processo de desestatização pretendido não chegou a ser concluído.  

 Na esteira desses processos, foi promulgada a Lei nº 9.074, de 07 de julho de 199592, 

que, dentre outras providências, estabelece normas para a outorga e prorrogações das 

concessões e permissões de serviços públicos, complementando os termos da Lei 

nº 8.987/1995. Apesar de já ter sido bastante alterada, a Lei 9.074/1995 conta um capítulo 

específico sobre os “serviços de energia elétrica”, focando em implementar medidas 

relacionadas à implementação do trinômio “desestatização”, “desverticalização” e 

“eficiência”93, conferindo regras um pouco mais claras para o setor, conferindo a 

possibilidade de grandes consumidores de energia escolherem seus fornecedores de energia 

(conforme artigos 15 e 16) e valendo mencionar, também, a garantia de livre acesso aos 

sistemas de transmissão de energia (conforme artigos 11, § único e 15, §6º). De modo geral, 

portanto, “a Lei nº 9.074, de um lado, fincou as raízes da profunda reforma, cuja concepção, 

àquela altura, ainda não adquirira nitidez, e, de outro, permitiu com o conjunto de regras 

mínimas que encerrou a adoção de medidas mais imediatas”.94 

 Seguindo a cronologia, na tentativa de superar a crise fiscal, a eficiência surge como 

elemento fundamental das escolhas administrativas. Neste sentido, o Plano Diretor de 

Reforma do Estado (implementado pelas Emendas Constitucionais nos 08 e 09/1995), foi uma 

verdadeira “reengenharia”95 institucional, na tentativa de se retomar as rédeas das contas 

públicas, substituindo o modelo eminentemente burocrático de gestão, fortemente 

centralizado, por um modelo que seja adequado às demandas por eficiência e que seja 

compatível com as dinâmicas – cada vez mais ágeis e técnicas – do mercado, sem que se 

preterisse a segurança jurídica das relações privadas96.  

                                                      
91 Idem.  
92 Posteriormente regulamentada pelos Decretos nos 1.717, de 1995; 2.003, de 1996 e 7.805, de 14.9.2012. 
93 LANDAU, Elena. SAMPAIO, Patrícia. O setor elétrico em uma visão introdutória. Op. cit. Pg. 1. 
94 FAGUNDES, Maria Aparecida de A. P. S.. Op. cit. Pg. 16. 
95 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Agências reguladoras. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 
216, p. 125-162, abr. 1999. ISSN 2238-5177. Pg. 125. 
96 GUERRA, Sérgio. Separação de poderes, executivo unitário e estado administrativo no Brasil. Revista 
Estudos Institucionais. Vol. 3, 1, 2017. Pg. 144. 
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 Fundamentalmente, o Plano de Reforma do Estado iniciou uma “alteração do 

‘paradigma da pirâmide’ para o paradigma da rede”97, através de uma “regulação 

policêntrica”98, baseada na difusão e consolidação das agências reguladoras – que são 

consideradas, em virtude de sua natureza e finalidade, autarquias de regime especial99, 

dotadas de considerável autonomia reforçada100 perante a Administração centralizada e 

incumbidas de função regulatória101.  

 Na teoria, esse processo de agencificação102 contribuiria decisivamente para 

(i) viabilizar a separação entre a política e economia, no âmbito das decisões regulatórias, 

(ii) assegurar estabilidade e segurança regulatória, blindando esses órgãos da mudança de 

governos a cada ciclo eleitoral; (iii) foco em escolhas técnicas para os quadros das agências 

em detrimento de escolhas políticas dos governantes; (iv) a separação do Estado-empresário 

do Estado regulador, conferindo tratamento isonômico entre agentes públicos e privados; 

(v) conferir maior proteção desses órgãos contra a instrumentalização desses órgãos por 

interesses privados; e (vi) assegurar maior independência e autonomia dos órgãos, permitindo 

seu autofinanciamento. 

 Nesse passo, a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, instituiu a Agência Nacional 

de Energia Elétrica – ANEEL, que, por sua vez, foi constituída conforme o Decreto nº 2.335, 

de 6 de outubro de 1997. Foi atribuída à ANEEL a natureza de autarquia sob regime especial, 

com a finalidade de “regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do 

governo federal” (conforme artigo 2º da referida lei). Algumas disposições dessas normas 

permitem caracterizar a ANEEL como uma típica agência reguladora, tendo competência para 

atuar normativamente, para fiscalizar o setor, bem como para sancionar agentes do mercado, 

além de mandato legal específico e impossibilidade de demissão ad nutum de seus diretores.  

 Na esteira da tentativa de conferir maior eficiência ao setor elétrico, buscou-se 

introduzir a concorrência nos e pelos segmentos de sua cadeia produtiva com a 

desverticalização do mercado. A Lei no 9.648/1998, em seu artigo 13, instituiu que a 

                                                      
97 MONIZ, Ana Raquel Gonçalves. A crise e a regulação: o futuro da regulação administrativa. In. A crise e o 
direito público: VI Encontro de Professores portugueses de Direito Público. Pedro Gonçalves e Carla Amado 
Gomes (Coord.). Edição de Instituto de Ciências Jurídico. Pg. 99. 
98 Idem. 
99 BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo. Op. cit. Pg. 269. 
100 Exemplo clássico é a vedação à exoneração ad nutum dos diretores de agências reguladoras. 
101 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras. Op. cit. Pg. 448. 
102 GUERRA, Sergio. Agencificação no Brasil: causas e efeitos no modelo regulatório. In.: MARRARA, Thiago 
(org.). Direito Administrativo: transformações e tendências. – São Paulo: Almedina, 2014. Pg. 265. 
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coordenação e o controle das atividades de geração e transmissão de energia seriam feitas 

pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. É que, como as entregas físicas de energia 

elétrica não envolvem apenas os agentes individuais que são partes no contrato comercial, 

somado aos substanciais montantes de investimentos necessários às atividades do setor 

elétrico, que possuem longo prazo de maturação, é fundamental notar “a importância da 

coordenação dos diferentes operadores do sistema elétrico a fim de reduzir os custos e 

garantir a estabilidade e a confiabilidade do sistema, [...] na medida em que a sua ausência 

implicaria a impossibilidade do próprio funcionamento do sistema, devido às grandes 

dificuldades para a tomada de decisão dos agentes, mesmo as de curto prazo.”103 Assim, 

especialmente em virtude das características do produto energia elétrica, a coordenação 

operacional da cadeia produtiva da energia é fundamental para a segurança e eficiência do 

setor elétrico. 

A implementação de um operador independente e centralizado, atuando de forma 

técnica e sem vinculação com os agentes do mercado era a mais adequada para a viabilização 

de acesso ao sistema e, por isso, de introdução de competição no setor elétrico – uma vez que 

no caso do setor elétrico “quem tem acesso à rede tem acesso ao mercado”104. Na prática, um 

sistema interligado imita uma operação verticalmente integrada105, mas tem o propósito de 

otimizar despachos e administrar os sistemas de transmissão106. Neste contexto, “a criação do 

ONS foi um dos elementos essenciais à liberalização do setor, na medida em que assegurou 

no Brasil a separação completa entre propriedade e operação das redes de transmissão de 

energia elétrica, instrumento essencial à garantia de acesso ao sistema por todos os agentes 

de forma não discriminatória e isonômica”.107 

 Não obstante, na esteira da criação do ONS, o artigo 12 da citada Lei nº 9.648/1998, 

determinou que as operações de compra e venda de energia elétrica fossem realizadas no 

âmbito do Mercado Atacadista de Energia – MAE, instituído mediante a celebração de 

“Acordo de Mercado” a ser firmado entre interessados. Assim, no desenho inicialmente 

concebido para o mercado, optou-se pela autorregulação, cabendo à ANEEL a definição de 

                                                      
103Id. Ibid. 
104 PINTO JUNIOR, Helder Queiroz. (org). Op. cit. Pg. 176. 
105 WILSON, Robert. (2002), Architecture of Power Markets. Econometrica, 70: 1299-1340. 
106 SAMPAIO, Patricia; RENNO, Marilia. Transmissão de energia elétrica: apresentação do modelo brasileiro. 
In: LANDAU, Elena. (Org.). Regulação Jurídica do Setor Eletrico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, v. , p. 
311. 
107 SCHIRATO, Vitor Rhein. Geração de energia elétrica no Brasil: 15 anos fora do regime de serviço público. 
Revista de Direito Público da Economia – RDPE, - Belo Horizonte, ano 8, n. 31,jul./set. 2010 Pg. 156. 
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regras sobre a participação de agentes no MAE, bem como a homologação de acordos e a 

implementação de mecanismos de proteção aos consumidores do mercado.  

Idealmente, este Mercado Atacadista tinha o objetivo de “introduzir a competição no 

setor elétrico brasileiro”108, sendo pretendido como “o foro adequado para fixar um preço de 

referência para a energia vendida por meio de contratos bilaterais entre geradoras e 

distribuidoras ou entre PIEs109 e consumidores livres”110. Desta forma, buscava-se instituir 

uma forma de governança pelo mercado no segmento de comercialização de energia. 

A Administradora do Mercado Atacadista de Energia Elétrica (ASMAE) foi criada em 

1998 pelo Acordo do Mercado Atacadista de Energia, que consistiu em um contrato 

multilateral de adesão subscrito por agentes de geração, agentes de comercialização, agentes 

de importação, agentes de exportação e consumidores livres de energia elétrica. O objetivo da 

ASMAE era ser uma prestadora de serviços, com natureza jurídica de sociedade civil sem 

lucrativos, criada pelos membros do MAE e por eles mantida, provendo o suporte 

administrativo necessário às atividades do Mercado Atacadista, além de prover-lhe cobertura 

de natureza jurídico-legal e eventualmente suporte técnico. A razão de ser para uma 

prestadora de serviços adotar a natureza de sociedade civil sem fins lucrativos não é 

propriamente clara, mas a isenção tributária decorrente desta natureza foi objeto de atenção 

nas deliberações entre agentes quando da constituição da ASMAE.111 

 Seguindo a nova diretriz política de maior abertura à livre iniciativa, a ASMAE se 

inseriu em um contexto de promoção de competitividade e participação dos agentes setoriais 

no desenvolvimento do mercado. Para a efetiva operacionalização do MAE, entendeu-se ser 

indispensável a existência de duas dimensões de atuação: “de um lado, um ente que se 

responsabilizasse pela administração do ‘Sistema de Contabilização e Liquidação – SCL’ dos 

contratos de compra e venda de energia elétrica; de outro lado, um ente de apoio às 

atividades do mercado, envolvendo os aspectos técnicos, jurídicos e administrativos das 

atividades ali desenvolvidas”112.  

 Como ficou provado, porém, o MAE e a ASMAE não foram bem-sucedidos em suas 

tarefas de “fortalecer o mercado relativo às transações de compra e venda de energia elétrica 

                                                      
108 Conforme preâmbulo da Resolução ANEEL no. 290, de 03 de agosto de 2000. 
109 Produtores Independentes de Energia Elétrica. 
110. TOLMASQUIM, Maurício Tiomno. Novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro - 2ª Ed - Synergia Editora, 
2015. Pg. 11. 
111 Ata da Décima Terceira Reunião do Conselho de Administração da Administradora de Serviços do Mercado 
Atacadista de Energia Elétrica - ASMAE 
112 Id. Ibid.  
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nos sistemas interligados”113. Entre 1998 e 2000, os agentes trabalharam na elaboração das 

regras e procedimentos que regeriam o MAE e, em especial, na própria constituição da 

ASMAE. Foi neste período que começaram os problemas, em especial na negociação sobre: 

“(i) o sistema de garantias para as transações realizadas no mercado spot; (ii) as 

penalidades que deveriam ser aplicadas; e (iii) a adoção de arbitragem como mecanismo de 

solução de controvérsias.”114 

 Mesmo com essas questões em aberto, a ANEEL homologou as regras do mercado 

atacadista mediante a publicação da Resolução nº 290, de 3 de agosto de 2000. Pouco tempo 

depois, porém, ocorreu a grave crise hídrica da virada do milênio, cujo ápice ocorreu em abril 

de 2001, quando os reservatórios operavam com apenas 32% de sua capacidade de 

armazenamento115. O cenário de crise de oferta de energia neste período acabou por trazer à 

luz as fragilidades institucionais116 do setor. 

A homologação das regras do MAE, neste contexto, não foi o suficiente para 

apaziguar a relação entre agentes do mercado, que logo se viram envolvidos noutros conflitos, 

referentes: “(i) ao questionamento da contabilização da energia elétrica da Usina Nuclear 

Angra II no mercado spot; (ii) à titularidade da energia excedente da UHE Itaipu; e (iii) à 

execução do Anexo V dos Contratos Iniciais117 durante o período de racionamento de energia 

elétrica”.118 

 Diante dessa conjuntura, prevaleceu a constatação de que o modelo institucional de 

autorregulação era falho para aquele momento119 e de que houve excessiva concentração de 

poder de decisão em favor dos agentes de geração estatais e de distribuidoras pertencentes a 

                                                      
113 Conforme Exposição de Motivos nº 06, de 07 de fevereiro de 2002. 
114 MAGALHÃES, Gerusa. PARENTE, Virginia. Do Mercado Atacadista à Câmara de Comercialização de 
Energia Elétrica: a evolução de um novo paradigma regulatório no Brasil. Revista Brasileira de Energia, vol. 15, 
nº 02, 2º Semestre 2009, pp 59-79. 
115 TOLMASQUIM, Maurício Tiomno. Op. cit. Pg. 16. 
116 LANDAU, Elena. DUTRA, Joisa. SAMPAIO, Patrícia. O Estado e a inciativa privada no setor elétrico. Op. 
Cit. Pg. 263. 
117 “Os contratos iniciais são contratos comerciais privados, parcialmente regulados. [...] Os contratos iniciais 
estabelecem um volume mínimo de energia que deve ser suprido às Distribuidoras em situação hidrológica 
crítica, no montante aproximado de 85% (oitenta e cinco por cento) do volume total contratado. Se o 
fornecimento for inferior a esses patamares, as Geradoras devem, alternativamente, adquirir energia no 
Mercado Atacadista de Energia Elétrica para entregar às Distribuidoras ou, à falta desta, indenizá-las, segundo 
a forma contratualmente fixada pelas partes, no 'Anexo V' aos 'contratos iniciais'. Conforme: WALD, Arnoldo. 
Distribuidora de energia elétrica - Racionamento - Equilíbrio econômico-financeiro. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 226, p. 315-335, out. 2001. ISSN 2238-5177. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/47249>. Acesso em: 28 Mai. 2019. 
118 MAGALHÃES, Gerusa. PARENTE, Virginia. Op. cit. Pg. 68. 
119 Idem. 
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oligopólios cruzados, que, juntos detinham 80% do poder de decisão no âmbito deliberativo 

do MAE.120  

Ao que parece, porém, esse excesso de poder decisório no mercado de 

comercialização de energia elétrica parece não ter propriamente conformado a instituição do 

agente que substitui o MAE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. Para 

investigar esse aspecto, passa-se a tratar do atual desenho institucional do setor de 

comercialização de energia elétrica como um todo para, em seguida, tratar da CCEE 

especificamente e, em especial, como se dá a interação entre os agentes nas deliberações 

interna corporis.  

 

II.2. SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO: AMBIENTES DE CONTRATAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE 

ENERGIA E A CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

No ano de 2004 houve a reestruturação do setor elétrico – em especial do segmento de 

comercialização de energia – que vigora até os dias de hoje. A Lei no 10.848/2004 é fruto da 

conversão da Medida Provisória no 144/2003 e foi regulamentada, em relação à 

comercialização de energia, nos termos do Decreto no 5.136/04. Os principais objetivos dessa 

reformulação consistiram, principalmente, na “correção das deficiências diagnosticadas no 

Sistema Elétrico brasileiro e a adequação de rumos tomados no passado que comprometeram 

a eficácia do planejamento e inibiram os investimentos na expansão desse Setor”121. As 

citadas deficiências são resumidas nos “consideranda” da Resolução nº 5 do Ministério de 

Minas e Energia, de 21 de julho de 2003, que aprovou as diretrizes básicas para a 

implementação do novo modelo do setor elétrico.  

Em linhas gerais, os autores da citada Exposição de Motivos constataram que o 

modelo que vigia à época fracassara na consecução de objetivos de promoção da modicidade 

tarifária, continuidade e qualidade dos serviços, além de não ter conferido incentivos 

suficientes para que os agentes do setor investissem na expansão dos serviços de geração, 

transmissão e distribuição de energia elétrica. Além disso, ficou constatado que o modelo 

institucional anterior a 2004 demonstrava “incapacidade inerente de corrigir desequilíbrios 

                                                      
120 MELO, Elbia. Estruturas de governança e comportamento estratégico em sistemas elétricos reestruturados: 
uma abordagem institucional do poder de mercado da indústria de energia elétrica brasileira. Tese (Doutorado 
em Engenharia de Produção) – Universidade Federal de Santa Catarina, 2003. 
121 Conforme Exposição de Motivos - EM Nº 00095/MME. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Exm/2003/EM95-MME-03.htm  
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entre oferta e demanda, de apresentar de forma adequada os sinais de preços e, portanto, 

sinais de investimentos”. Em especial, o desenho do mercado parecia não apresentar 

incentivos suficientes para a provisão de informações confiáveis para as necessidades de 

expansão dos segmentos de geração e transmissão122. Outra prática que se mostrou deletéria 

ao setor elétrico e justificou sua mudança institucional foi a prática do chamado self-dealing, 

pelo qual as distribuidoras adquiriam a energia junto a sociedades coligadas e, pelo 

mecanismo de remuneração vigente à época, conseguiam adquirir energia a preços mais 

elevados junto a suas coligadas – beneficiando seu grupo econômico – e repassar esse custo 

ao consumidor com a inclusão de sua margem de remuneração.123 

Uma das causas desses desequilíbrios e deficiências estava relacionada ao modelo de 

livre contratação de energia pelas distribuidoras de energia124, o que significou, na prática, 

uma descentralização do planejamento setorial. Isto é, à medida que cada distribuidora tinha 

certo escopo de liberdade de contratação (não precisando, inclusive, ter a integralidade de seu 

lastro contratado)125, a expansão do setor e a promoção da segurança energética passaram a 

ser comprometidas, muito em virtude do distanciamento da ideia primordial do planejamento 

setorial126.  

O rearranjo institucional do setor pautou-se, assim, na tentativa de atender às seguintes 

finalidades: “modicidade tarifária para os consumidores; continuidade e qualidade na 

prestação do serviço; justa remuneração aos investidores, de modo a incentivá-los a 

expandir o serviço; universalização do acesso aos serviços de energia elétrica e do seu 

uso”127. Para o atingimento dessas finalidades, por sua vez, quatro principais medidas foram 

apontadas como fundamentais128, quais sejam: a criação de dois ambientes de contratação de 

energia – um “regulado” e outro “livre” -, tendo como corolário a alteração do mecanismo de 

contratação pelas distribuidoras de energia; além disso, buscou-se a retomada do 

planejamento setorial centralizado, bem como a implementação de programas de 

universalização e reorganização institucional. 

                                                      
122 MAGALHÃES, Gerusa. PARENTE, Virginia. Op. cit. Pg. 72. 
123 Conforme: BRAGA, Rodrigo Bernardes. Setor Elétrico Brasileiro: visão crítica da geração de energia. – Belo 
Horizonte: Editora D’Plácido, 2016. PG. 101. 
124 TOLMASQUIM, Maurício Tiomno. Op. Cit. Pg. 22. 
125 PACHECO, Adriane Cristina Spicciati. A contratação da compra e venda de energia elétrica pelas 
concessionárias de distribuição. In.: LANDAU, Elena (Coord.). Regulação jurídica do setor elétrico. – Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2006. Pg. 383. 
126 TOLMASQUIM, Maurício Tiomno. Op. Cit. Pg. 21. 
127 Exposição de Motivos - EM Nº 00095/MME.  
128 TOLMASQUIM, Maurício Tiomno. Op. Cit. Pg. 27. 
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Vê-se, portanto, que a alteração do desenho institucional dos ambientes de contratação 

de energia foi fundamental para esse novo modelo setorial, da mesma forma que a necessária 

alteração do mecanismo de contratação de energia pelas concessionárias do serviço público de 

distribuição de energia elétrica.  

Foi nesse contexto que a citada Lei nº 10.848/2004 determinou, já em seu artigo 1º, 

que a comercialização de energia elétrica se daria “mediante contratação regulada ou livre”, 

sendo estabelecido, de plano, duas relevantes disposições sobre as concessionárias de 

distribuição, notadamente: a obrigatoriedade de submissão à contratação regulada (conforme 

o §2º do citado artigo 1º da Lei) e a obrigação de as distribuidoras contratarem 100% de sua 

demanda nesse ambiente de contratação regulada, mediante a realização de licitação 

(conforme artigo 2º dessa Lei) e com a formalização da transação pela celebração de contratos 

bilaterais (art. 2º, §2º). 

O mecanismo de contratação regulada, nesse contexto, pretendeu conferir maior 

segurança e confiabilidade no atendimento à demanda energética à medida que passou a 

obrigar as distribuidoras a estarem com suas demandas integralmente contratadas. Ademais, a 

realização de licitações (na modalidade de leilões, em linha com o art. 19 do Decreto 

5.163/04) para a contratação de energia pelas distribuidoras permitiria um maior controle 

sobre a demanda energética, bem como traria mais dados e informações de mercado ao 

regulador para permitir um planejamento setorial ordenado e melhor embasado.  

É nesse sentido, inclusive, que dispõe a Lei nº 10.848/04, quando determina que as 

contratações pelas distribuidoras de energia elétrica se darão mediante a realização de leilões 

que deverão ter regulamentação específica sobre o fornecimento de garantias pelas partes 

contratantes, sobre os prazos de antecedência das contratações e seus períodos de vigência, 

além da necessidade de implementação de mecanismos para garantir o cumprimento da 

determinação constante do inciso VI do art. 2o da Lei nº 9.478/1997129, que no rol das 

atribuições do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE encontra-se necessidade de 

adoção das “medidas necessárias para garantir o atendimento à demanda nacional de 

energia elétrica, considerando o planejamento de longo, médio e curto prazos, podendo 

indicar empreendimentos que devam ter prioridade de licitação e implantação, tendo em 

vista seu caráter estratégico e de interesse público, de forma que tais projetos venham 

assegurar a otimização do binômio modicidade tarifária e confiabilidade do Sistema 

                                                      
129 Lei que dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o 
Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo. 
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Elétrico”. É possível notar que a tentativa de conferir maior transparência130 à atuação das 

distribuidoras permite a redução de assimetrias de informações entre reguladores e regulados, 

com vistas à obtenção, pelos primeiros, de maior número de elementos fáticos sobre demanda 

e oferta de energia para permitir um melhor planejamento setorial, promovendo uma maior 

segurança energética e viabilizando implementação de políticas públicas melhor 

fundamentadas.  

A dinâmica da contratação regulada ocorre no chamado Ambiente de Contratação 

Regulada – ACR, que é conceituado pelo Decreto nº 5.163/04 como um segmento de 

mercado, no qual se dão transações de compra e venda de energia entre agentes vendedores 

(compreendendo geradores, comercializadores e importadores de energia) e concessionárias 

do serviço público de distribuição de energia. Na prática, a efetiva contratação dessas 

operações é precedida de leilões de energia e o ambiente é assim denominado em virtude da 

regulamentação específica sobre a contratação, abrangendo tópicos como os limites de preço 

da energia a ser contratada, os submercados de registros dos contratos, a vigência de 

suprimento, entre outros; não havendo, portanto, margem à livre negociação dos termos e 

condições das transações entre as partes. 

As distribuidoras de energia, os vendedores, os autoprodutores e os consumidores 

livres, por força do artigo 17 do referido Decreto, são obrigadas a informar anualmente ao 

Ministério de Minas e Energia as previsões de demanda de seus mercados pelos cinco anos 

subsequentes. O MME, então, estabelece as diretrizes para a realização dos leilões – que, em 

geral, dividem-se entre aqueles destinados à participação de empreendimentos existes ou a 

serem construídos131 e de acordo com o prazo previsto para início de suprimento da energia 

contratada (daí os termos A-6, A-5, A-4, A-3, A-2 e A-1) –, definindo o montante de energia 

a ser contratado em cada leilão, os empreendimentos de geração aptos a participar (cujas 

respectivas garantias físicas são definidas pelo próprio Ministério). A partir daí, a ANEEL 

promove os leilões, elaborando os respectivos editais, na forma do artigo 20 do Decreto em 

comento. Ao final do leilão, as distribuidoras, “consorciadas” em um verdadeiro pool132, 

celebram, em conjunto, os Contratos de Compra e Venda de Energia Elétrica no Ambiente 

                                                      
130 TOLMASQUIM, Maurício Tiomno. Op. Cit. Pg. 108. 
131 Conforme esclarece Tolmasquim: “essa segmentação permite preservar a modicidade tarifária, pois impede 
que a energia de usinas existentes, com investimentos já amortizados, seja vendida pelo preço de energia nova, 
mais cara, para a recuperação do capital investido na usina”. TOLMASQUIM, Maurício Tiomno. Op. Cit. Pg. 
119. 
132 BRAGA, Rodrigo Bernardes. Op. Cit. Pg. 101. 
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Regulado – CCEAR com cada uma das vendedoras de energia que se sagraram vencedoras no 

respectivo leilão. 

Além do Ambiente de Contratação Regulada, o novo desenho institucional do 

segmento de comercialização de energia implementou o Ambiente de Contratação Livre que, 

por sua vez, é o segmento de mercado no qual se realizam as operações de compra e venda de 

energia elétrica, objeto de contratos bilaterais livremente negociados, nos termos do Decreto 

nº 5.163/04. Nesse segmento, os contratos são celebrados bilateralmente entre vendedores 

(compreendendo, aqui, os geradores, comercializadores, importadores e exportadores) e os 

consumidores livres (aqueles que possuem demanda mínima de 3MW).  

A existência de um mercado de contratação livre é componente importante no 

estímulo à criação de um ambiente de maior concorrência, para tentar compelir as 

distribuidoras a aprimorarem a prestação de seus serviços para competir com a possibilidade 

de migração de grandes consumidores de energia para um ambiente mais sujeito às dinâmicas 

de mercado133. Tenta-se, desta forma, alterar em parte um paradigma de percepção, pelas 

distribuidoras, dos consumidores de energia como clientes e não como usuários, sem a 

possibilidade de escolha ou poder de barganha134.  

Neste sentido, a tentativa de abertura do mercado parece ter sido bem sucedida, 

quando se verifica que anual e sistematicamente o número de participantes do mercado de 

comercialização de energia apresenta aumento, o que parece indicar um certo 

amadurecimento do segmento em decorrência da estabilidade institucional – conforme se 

observa dos gráficos135 abaixo, que mostram a evolução no número de agentes aderentes à 

CCEE: 

 

                                                      
133 LIMA, Ricardo Gobbi. Comercialização de Energia – Alguns Conceitos e Princípios. In.: LANDAU, Elena. 
Regulação Jurídica do Setor Elétrico. Op. cit. Pg. 370. 
134 Id. Ib. 
135 Conforme: Relatório de Administração da CCEE, 2018. Disponível em: 
https://www.ccee.org.br/relatoriodeadministracao/30-mercado-10-1.html  
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Apesar de a estrutura do ambiente de contratação livre invocar a liberdade negocial 

das partes, essa liberdade não é irrestrita, mas está condicionada à observância de regras e 

procedimentos específicos de comercialização que ordenam a dinâmica de contratação. Não 

obstante as condições de preço e prazo de suprimento possam ser de livre pactuação, os 

contratos, em si, devem obrigatoriamente conter especificações sobre preço, prazo, montantes 

negociados e garantiras financeiras.  

No entanto, a promoção de um ambiente de maior concorrência, como se sabe, não 

significa a ausência de regulação e a prova de que essa regulação não é, por si só, prejudicial 

ao desenvolvimento do mercado consiste nos dados que demonstram o aumento constante de 

adesão ao mercado livre, aliado ao aumento de volume negociado. No desenvolvimento do 
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mercado de comercialização como um todo, em 2018, apurou-se136 54.231 contratos de 

compra e venda de energia elétrica registrados, 153.970 MW médios de potência 

comercializados nos dois ambientes de contratação e movimentação financeira de R$ 31.4 

bilhões. 

O contexto de reformulação do marco legal do setor elétrico seguiu a esteira de uma 

tentativa de promoção de concorrência, alinhamento de interesses entre os players, efetivação 

de um planejamento estratégico e busca pela expansão da oferta e segurança energética. Em 

especial, o segmento de comercialização de energia mostra-se especialmente relevante da 

perspectiva econômica, o que deve ser somado à relevância estratégica inconteste do setor 

elétrico como um todo, sendo que a abertura do segmento de comercialização, nesse contexto, 

cumpre papel de incrementar a performance dos agentes de geração e de auxiliar na 

capacidade de expansão do parque gerador nacional137. Ocorre que todas essas relevantes e 

estratégicas operações de comercialização de energia se dão no âmbito da Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, que foi instituída para suceder o MAE (cujo 

contexto de criação e as razões para seu fracasso foram expostas no subcapítulo II.1, acima). 

É oportuno, então, passar a analisar o papel da CCEE nesse segmento, partindo da análise dos 

fundamentos legais de sua existência, suas atribuições e finalidades; é o que se propõe o 

próximo subcapítulo. 

 
II.3. O PAPEL DA CCEE NO SEGMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA: NATUREZA E 

ATRIBUIÇÕES 

 

Conforme dicção expressa da legislação e da regulamentação aplicável, a CCEE tem 

por finalidade tornar viável a comercialização de energia elétrica no Sistema Interligado 

Nacional, nos termos dos artigos 4o e 5o da Lei nº 10.848/ 2004, do Decreto nº 5.177/ 2004 e 

da Resolução Normativa ANEEL no 109/2004. Pretendeu-se “dotar o Poder Executivo e o 

Setor Elétrico de instrumentos que confiram adequada proteção ao consumidor cativo das 

concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica, bem como capacidade 

                                                      
136 Dados extraídos do Relatório Anual da CCEE de 2018, disponível em: 
https://www.ccee.org.br/relatoriodeadministracao/  
137 JOSKOW, Paul L.  "Lessons Learned from Electricity Market Liberalization," The Energy Journal, 
International Association for Energy Economics, vol. 0(Special I), pages 9-42 
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de avaliar e propor, com a antecedência necessária, soluções que garantam maior segurança 

no abastecimento de energia, ao menor custo e com os mínimos impactos ambientais”138. 

De uma perspectiva prática, uma das principais atividades da CCEE é a de contabilizar 

as operações de compra e venda de energia elétrica. Como a própria atividade de 

comercialização de energia se dá em dois planos – o da contratação entre as partes e o do 

efetivo fornecimento oriundo da operação centralizada do sistema – a CCEE serve como 

“ponto de contato entre os dois ‘mundos’ (o físico e o contratual), que registra todos 

contratos de compra e venda e as medições”139. Esse serviço de contabilização se dá mediante 

o registro obrigatório dos contratos de comercialização de energia, com a especificação de 

preços, montantes e prazos para entrega, pelo que a CCEE mede os montantes físicos de 

energia movimentados pelos agentes. 

Na esteira dessa função de contabilização, a CCEE apura mensalmente as diferenças 

entre os montantes contratados e os montantes efetivamente gerados ou consumidos pelos 

agentes de mercado. Com isso, é possível determinar os débitos e créditos desses agentes com 

base nas diferenças apuradas, realizando, assim, a liquidação financeira das operações.  

As operações realizadas no âmbito da CCEE são contabilizadas e liquidadas de forma 

multilateral, não havendo indicação de parte e contraparte. Um agente em posição credora 

recebe seu crédito de todos os devedores do mercado e não de um agente devedor específico. 

Em contrapartida, um agente devedor efetua o pagamento a todos os credores e não 

especificamente a um ou outro agente credor. 

A liquidação financeira é realizada mensalmente pela CCEE e marca o momento de 

pagamento e recebimento dos débitos e créditos apurados pelo processo de contabilização. A 

CCEE, nesse contexto, não atua como contraparte na liquidação, tendo a exclusiva função de 

viabilizar a realização das compensações financeiras (relembrando da separação entre 

transação física e financeira inerente ao setor).  

Neste contexto, quando o valor de energia requisitado (consumido) por um agente é 

superior ao volume por ele contratado, a CCEE procede à liquidação da posição contratual, 

valorando a diferença a um preço de mercado, isto é para valorar tais diferenças, a instituição 

calcula o Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). O cálculo do preço toma como base a 

noção de despacho “ex-ante”, que é apurado com base em informações previstas, anteriores à 

operação real do sistema, considerando-se os valores de disponibilidades declaradas de 
                                                      
138 Conforme Exposição de Motivos - EM Nº 00095/MME. 
139 LIMA, Ricardo Gobbi. Comercialização de Energia – Alguns Conceitos e Princípios. In.: LANDAU, Elena. 
Regulação Jurídica do Setor Elétrico. Op. cit. Pg. 368. 
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geração e o consumo previsto de cada submercado. O processo completo de cálculo do PLD 

consiste na utilização de modelos computacionais que estabelecem o Custo Marginal de 

Operação de cada submercado, com base no entendimento de que esse valor reflete um preço 

de equilíbrio de mercado140.  

Além dessas funções fundamentais de contabilização e liquidação, as operações de 

comercialização de energia elétrica realizadas pela CCEE são regidas por regras e 

procedimentos específicos que uniformizam as operações comerciais, que são desenvolvidas e 

divulgadas aos participantes do mercado de energia elétrica pela CCEE. Ademais, de forma 

relevante, mas residual, na esfera do mercado regulado, a CCEE é delegatária da 

responsabilidade pela promoção dos leilões de compra e venda de energia. 

Para a realização das atribuições a ela conferidas, a CCEE deverá, de forma específica 

e operacional, manter um sistema de coleta e validação de dados de medição de energia 

elétrica; manter o registro de informações relativas aos contratos de compra e venda de 

energia elétrica; manter os sistemas necessários para a realização das operações no âmbito da 

CCEE. Ainda nessa perspectiva operacional, cabe à Câmara a manutenção de contas-correntes 

específicas para gestão dos recursos financeiros do mercado, não pertencentes à CCEE, de 

acordo com o tipo de operação. E, de uma perspectiva operacional, mas com forte viés 

fiscalizatório, a CCEE deve apurar o descumprimento de limites de contratação de energia 

elétrica e outras infrações e, nos termos desta Convenção, aplicar as respectivas penalidades. 

Além disso, deverá atuar junto ao ONS a fim de estabelecer o relacionamento técnico-

operacional entre as duas entidades, para viabilizar a efetiva comunicação. A interação extra-

associativa também ocorrerá pelo intercâmbio de dados e informações com a ANEEL e com a 

Empresa de Pesquisa Energética – EPE – fato que se demonstra como natural quando se 

observa que a atuação integrada desses entes é fundamental para a promoção de leilões de 

energia e, em última instância, para viabilização do ambiente de contratação e, ainda, do 

próprio planejamento setorial. 

Sendo assim, a CCEE atua com especial destaque na prestação dos serviços de energia 

elétrica, realizando o monitoramento contínuo do mercado, identificando e analisando ações 

dos agentes em desacordo com a legislação ou condutas incompatíveis com as boas práticas 

comerciais. É dizer: a atuação fundamental da CCEE se dá pela gestão de contratos e busca 

por seu efetivo cumprimento.  

                                                      
140 TOLMASQUIN, Mauricio Tiomno. Op. cit. Pg. 109. 
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Pelas características do produto energia elétrica e a consequente dissociação da entrega 

física da energia da transação contratual de comercialização de energia, viu-se que, na prática, 

a CCEE cumpre, preponderantemente, um relevante papel de prestação de serviço de gestão 

contratual de contratos de energia. Em última análise, portanto, o legislador optou pela 

instituição – por força de lei – de uma associação civil sem fins lucrativos – com adesão 

obrigatória para todos os agentes interessados em atuar neste mercado – para desempenhar 

uma atividade econômica de prestação de serviços de gestão contratual, abrangendo 

contabilização de montantes transacionados, liquidação financeira, gestão de garantias e 

aplicando penalidades.  

Apesar de, pela leitura da Exposição de Motivos - EM Nº 00095/MME – que 

fundamentou a edição da Medida Provisória nº 144/2003, que, por sua vez, foi convertida na 

Lei nº 10.848/2004 – não estarem claros141 os motivos que embasaram a opção por esse 

modelo associativo, o fato de associações prescindirem de um patrimônio pré-constituído e a 

menor burocracia envolvida em sua constituição e implementação pelo Poder Público 

parecem ser hipóteses razoáveis. Não obstante, o fato é que a CCEE cumpre função relevante 

para a segurança regulatória e jurídica do setor, à medida que tem a finalidade precípua de 

assegurar o cumprimento dos contratos de compra e venda de energia.  

Por outro lado, o fato de se tratar de uma pessoa jurídica de direito privado, instituída 

por força legal e cuja adesão é obrigatória aos agentes do segmento de comercialização parece 

suscitar preocupações sobre a interação associativa desses agentes. É dizer: agentes 

eminentemente privados e agentes privados com controladores públicos interagem no âmbito 

de uma associação privada instituída por inciativa do poder público – diante desses fatos, 

parece relevante investigar como se dão essas interações associativas que, potencialmente, 

podem trazer contraposições entre interesses de agentes privados e interesses de entes 

públicos.  

  

                                                      
141 Na verdade, a referida Exposição de Motivos é bastante sucinta ao tratar da natureza jurídica da CCEE, 
conforme se verificar da transcrição que segue: “A natureza jurídica da CCEE será semelhante à do MAE, ou 
seja, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, objeto de autorização do Poder Executivo e de 
regulação e fiscalização pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Tendo em vista seu papel na 
contratação de energia para as concessionárias de distribuição, a governança da CCEE adota dispositivos que 
garantem a necessária participação do Poder Concedente, quais sejam a indicação do Presidente de seu 
Conselho de Administração e também a de seu Diretor-Presidente”. 
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III. ANÁLISE INSTITUCIONAL DA GOVERNANÇA DA CCEE: UMA ASSOCIAÇÃO CIVIL SUI 

GENERIS 

 

III.1. GOVERNANÇA INTERNA DA ASSOCIAÇÃO CIVIL CCEE 

 

 A Lei n. 10.848/2004, em seu art. 4o, e o art. 1o do Decreto n. 5.177/204 (que o 

regulamentou), dispõem igualmente pela autorização da constituição da CCEE sob a forma de 

“pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos sob a autorização da ANEEL”, 

redação que é repetida na Resolução Normativa n. 109/2004, que institui a Convenção de 

Comercialização de Energia Elétrica. É, por sua vez, o próprio Estatuto Social da CCEE que 

lhe atribui expressamente a natureza de “associação civil de direito privado, sem fins 

lucrativos” sendo, regida, além das determinações estatutárias, “pelos artigos 53 a 61 do 

Código Civil” e “pelas disposições legais e regulamentares que lhe sejam aplicáveis”. 

A estrutura organizacional da CCEE compreende uma Assembleia-Geral, um 

Conselho de Administração, uma Superintendência e um Conselho Fiscal, cujas competências 

e atribuições constam da citada Resolução ANEEL no 109/2004 e são observadas pelos 

termos do Estatuto Social da CCEE – estatuto, aliás, que deve ser submetido à homologação 

da ANEEL, mitigando, então o primado da liberdade associativa. Na prática, a administração 

da CCEE é efetivada pelo seu Conselho de Administração com o auxílio da Superintendência. 

Como em qualquer associação (e em qualquer sociedade), a assembleia-geral é o 

órgão deliberativo superior da CCEE. A essa instância deliberativa compete, privativamente, 

a eleição e destituição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da CCEE, 

conforme as especificidades constantes do artigo 9o do Decreto no 5.177/2004. De forma 

também semelhante ao que se vê na prática societária, também incumbe à assembleia a 

aprovação dos relatórios anuais de auditoria, bem como as deliberações sobre o orçamento da 

CCEE, além da prerrogativa para deliberar sobre alterações do Estatuto Social da CCEE.  

Ressalte-se, por oportuno, que a destituição dos membros do Conselho de 

Administração da CCEE e do Conselho Fiscal e para a alteração do Estatuto Social da CCEE 

são exigidos votos qualificados e concorde de dois terços dos presentes à respectiva 

assembleia-geral especialmente convocada para esse fim, não podendo ela deliberar, em 

primeira convocação, sem a maioria absoluta dos associados, ou com menos de um terço nas 

convocações seguintes. Percebe-se, neste sentido, uma tentativa de proteção dos conselheiros 

contra pressões externas e a tentativa de preservação das finalidades e atribuições da CCEE, 
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mediante a definição de critérios mais rígidos de modificação estatutária. 

A forma de participação nas deliberações assembleares é, naturalmente, decorrente do 

exercício do direito de voto. No caso da CCEE, a atribuição de votos dos agentes na 

assembleia-geral é dividida, primeiramente, por categorias de agentes (quais sejam: 

geração142, distribuição e comercialização143), de modo que, na hipótese de uma das 

categorias deter a maioria dos votos, o montante que exceder 50% será remanejado dos 

agentes da referida categoria para os outros agentes da CCEE. É uma tentativa de não permitir 

a sobreposição de uma categoria específica sobre as outras – aspecto que foi objeto de 

bastante preocupação quando da reformulação do setor – conforme se verifica da Exposição 

de Motivos que embasou a Lei nº 10.848/04.  

Especificamente, o número total de votos da assembleia-geral será igual a cem mil, 

sendo que cinco mil votos serão rateados igualmente entre todos os agentes da CCEE, de 

modo a permitir que todo e qualquer agente possa exercer seu direito político no âmbito 

associativo. Os noventa e cinco mil votos restantes serão atribuídos aos agentes de acordo 

com a proporção dos volumes de energia negociados e contabilizados no âmbito da CCEE, 

calculados com base nos resultados da contabilização nos doze meses precedentes. Na prática, 

isso significa que nenhuma categoria deterá o poder de controle sobre a associação. No 

entanto, é um fato que as sociedades sob controle estatal têm relevante atuação no setor 

elétrico, movimentando grandes volumes de energia; veja-se, por exemplo, quais são os 

principais agentes do setor de geração de energia segundo a base de dados da ANEEL144: 

                                                      
142 Abrangendo as seguintes classes: concessionários de serviço público de geração, os produtores independentes 
de energia elétrica e os autoprodutores. 
143 Compreendendo os comercializadores de energia, os consumidores livres e especiais, os importadores e os 
exportadores de energia elétrica.  
144 Disponível em: http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/AgenteGeracao/GraficoDezMaioresPotencia.asp  
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Diante do quadro acima, parece correto afirmar que, pelo menos no que se refere à 

categoria de geração de energia, a Administração Pública tem margem para exercer bastante 

influência no processo deliberativo. Das dez maiores geradoras de energia, tem-se quatro 

sociedades de economia mista federais (CHESF, Furnas, Petrobras e Eletronorte) e uma 

estadual (Copel)145, uma entidade binacional (Itaipu), duas sociedades anônimas com 

participação relevante estatal (Norte Energia146 e UHE Jirau147) e apenas duas sociedades sob 

controle privado (Engie e Rio Paraná). Observa-se, portanto e por exemplo, que nas 

deliberações para a escolha do conselho de administração, além da indicação direta do 

presidente do colegiado pelo Ministério de Minas e Energia, a Administração Pública ainda 

tem o poder de participar, ainda que indiretamente, da escolha do conselheiro indicado pela 

categoria de geração, posto que a maioria dos principais movimentadores de recursos no setor 

de geração estão sob controle da Administração Pública. 

Descendo de instância deliberativa, o Conselho de Administração da CCEE é um 

órgão colegiado constituído por cinco membros eleitos pela assembleia-geral, que deverão 

                                                      
145 Apesar de o controle acionário da Copel ser do Estado do Paraná – o que pode signiificar eventual 
desalinhamento de interesses com o Governo Federal -, a Administração Pública Federal possui participação 
votante de 27,47%, através do BNDESPAR e da Eletrobras.  
146 Sendo 49,98% das ações da Companhia detidos pelo Grupo Eletrobras (Eletrobras 15%; Chesf 15% e 
Eletronorte 19,98%), além de 20% serem detidas em igual proporção pela Petros e pela Funcef. Além disso, a 
Cemig detém, indiretamente e em conjunto com a Light, uma participação de 9,77%. Conforme: 
https://www.norteenergiasa.com.br/pt-br/ri/composicao-acionaria  
147 Sendo a participação acionária composta na seguinte proporção: 40% do Grupo Eletrobras (igualmente 
divididos entre Eletrosul e Chesf), 40% da ENGIE e os 20% restantes detidos pela Mizha Participações S.A., 
subsidiária da Mitsui & Co., Ltd. Conforme: https://www.esbr.com.br/empresa  
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atuar de forma a promover a defesa dos interesses da CCEE e de seus agentes, 

independentemente da origem de sua indicação. Os mandatos dos membros do Conselho de 

Administração da CCEE serão de quatro anos, não coincidentes, permitida uma única 

recondução. Merece destaque a forma de indicação dos conselheiros desta associação civil de 

direito privado. Saliente-se, de plano, que o presidente será indicado pelo Ministério de Minas 

e Energia – MME (que não é um associado). Além disso, seguindo a tentativa de equilibrar os 

interesses entre as diferentes classes de agentes, outros três membros serão indicados por cada 

uma das categorias dos agentes de geração, distribuição e de comercialização. Por fim, o 

quinto membro será indicado em conjunto por todos os agentes da CCEE. 

Ao Conselho de Administração da CCEE compete, em linhas gerais, assegurar o 

cumprimento das regras e procedimentos de comercialização da Câmara, que regem as 

operações de compra e venda de energia, harmonizando os interesses que possam causar 

conflitos no âmbito da CCEE e deliberando sobre o impedimento de registro de novos 

contratos no SCL, no caso de inadimplência do agente ou descumprimento de outras 

obrigações no âmbito da CCEE, sem prejuízo do desligamento do agente. 

Além disso, o Conselho elege e destitui o Superintendente da Câmara e aprova a 

contratação de auditores, avaliando e submetendo os respectivos pareceres à deliberação 

assemblear, bem como delibera sobre a adesão e destituição de associados. Cabe ao Conselho, 

também, o poder-dever de submeter à aprovação da ANEEL propostas ou alterações de 

Regras e Procedimentos de Comercialização que sejam originados na CCEE, bem como os 

relatórios mensais de monitoramento do Mercado.  

Cumprindo outra função típica a conselhos de administração, cabe também a esse 

colegiado o papel de organizar e convocar as assembleias-gerais. Mais uma função tradicional 

é o dever de atuar na defesa dos interesses do Mercado, com vistas a impedir o cometimento 

ou mitigar os efeitos de ações que possam causar prejuízos ao Mercado. De uma perspectiva 

de planejamento, cabe ao Conselho elaborar os cronogramas de (i) Contabilização e 

Liquidação das operações de compra e venda de energia elétrica efetuadas no âmbito da 

CCEE; e (ii) Liquidação Financeira Relativa à Contratação de Energia de Reserva. 

Destaque-se que a pessoa eleita para o cargo de conselheiro da CCEE não poderá 

manter com qualquer agente associados, bem como de empresa coligada, controlada ou 

controladora, órgão governamental ou com fornecedora de bens ou serviços a quaisquer 

dessas entidades, nenhum vínculo societário, trabalhista, contratual ou representativo. Por 

outro lado, nos quatro primeiros meses após o seu desligamento do quadro de conselheiros, o 

ex-mandatário estará impedido de prestar, direta ou indiretamente, qualquer tipo de serviço 
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aos agentes da CCEE e suas partes relacionadas. Aliás ambas as vedações são expressamente 

aplicáveis ao cargo de superintendente da CCEE.  

Não obstante, entende-se que o conselho de administração de uma associação é “o 

principal elemento do sistema de governança, na medida que deve funcionar como um forte 

elo entre a missão e a gestão, orientando e supervisionando a relação desta com as demais 

partes interessadas”148. Amparado nesse entendimento, parece razoável assumir que a análise 

do histórico de eleição dos conselheiros e a composição dos conselhos de administração, 

nesse contexto, sejam relevantes para subsidiar análises sobre sistemas de governança de uma 

associação. Sendo assim, o Apêndice I a este trabalho lista todas as composições do conselho 

de administração da CCEE, indicando: (i) o nome do conselheiro; (ii) o período do mandato; 

(iii) o background profissional, obtido mediante a verificação dos perfis dos (ex)conselheiros 

no sítio eletrônico da CCEE e em redes sociais profissionais; e (iv) o responsável pela 

indicação. 

De início, relembre-se que a composição dos conselhos sempre foi de cinco membros 

e que os mandatos sempre foram de quatro anos de duração, sendo que a CCEE está prestes a 

comemorar quinze anos de sua constituição. As principais conclusões extraídas da análise da 

composição e do histórico de indicações do conselho de administração são as seguintes:  

Em relação ao processo de indicação de conselheiros, à exceção do cargo de 

presidente do conselho, cuja prerrogativa de indicação é do Ministério de Minas e Energia, 

não é claro qual conselheiro(a) foi indicado por qual classe de agentes.  

Por diversas vezes a ata assemblear que deliberou sobre a indicação é omissa sobre o 

assunto e em outras ocasiões se faz referência ao FASE. Na verdade, nos últimos processos de 

eleição – como o constante da Décima Sétima Assembleia Geral Ordinária da CCEE – uma 

entidade apresentada como FASE – Fórum das Associações do Setor Elétrico foi a 

responsável pelas indicações vitoriosas. Segundo a ata da referida Assembleia, o FASE seria 

entidade que reúne as associações Abaque – Associação Brasileira de Armazenamento e 

Qualidade de Energia, ABCE – Associação Brasileira de Concessionárias de Energia Elétrica, 

Abiape – Associação Brasileira dos Investidores em Autoprodução de Energia, Abrace – 

Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores 

Livres, Abraceel – Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, Abraget – 

Associação Brasileira de Geradoras Termelétricas, Anace – Associação Nacional dos 

                                                      
148 Guia das Melhores Práticas para Organizações do Terceiro Setor: Associações e Fundações / Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa. São Paulo, SP: IBGC, 2016. Pg. 34. 



46 
 

 

Consumidores de Energia, Apine – Associação Nacional dos Produtores Independentes de 

Energia Elétrica, Abragel – Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, Abradee – 

Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, Abeeólica – Associação 

Brasileira de Energia Eólica, Cogen – Associação da Indústria de Cogeração de Energia e 

Unica – União da Indústria de Cana-de-Açúcar. Algumas notícias dão conta de que o FASE 

seria o grupo das 22 principais associações da cadeia de eletricidade no país149. 

Ao que parece, o FASE – Fórum das Associações do Setor Elétrico reúne associações 

que representam os diversos agentes que compõem a CCEE, consolidando as posições dos 

diferentes segmentos, inclusive os de governo, com direito à indicação de candidatos aos 

cargos de conselheiros da CCEE, sendo que este esforço estaria focado em obter candidaturas 

que permitissem a convergência em relação aos nomes e preservação do critério histórico de 

indicações por segmento. Ocorre, porém, que não está disponível ao público nenhum 

documento oficial sobre a natureza desse fórum, o processo de adesão e deliberação entre seus 

participantes e tampouco o nível de vinculação das deliberações desse Fórum aos 

participantes. É dizer: parece haver pouca transparência em relação ao efetivo processo 

deliberativo e de eleição da CCEE. Essa falta de transparência parece se agravar pelo fato de 

que a atribuição de votos aos associados varia conforme os volumes de energia negociados no 

âmbito da Câmara, o que implica, também, em um componente de imprevisibilidade ou, 

melhor dizendo, de mutação periódica. Ademais, a própria definição, pela CCEE, de como 

são alocados os direitos a voto em cada assembleia não é disponibilizada ao público, 

conferindo ainda maior opacidade ao processo deliberativo assemblear. 

Quanto à ocupação dos cargos de conselheiro, observa-se que, durante os quase 

quinze anos desde a constituição da CCEE, apenas quinze pessoas diferentes exerceram o 

cargo de membro do conselho de administração da Câmara. Dessas quinze pessoas, oito 

foram reconduzidas aos cargos de conselheiro. Ao que parece, esse dado pode indicar uma 

tentativa de continuidade de gestão, bem como uma satisfação com o desempenho dos 

mandatários. 

Sobre o perfil dos conselheiros, ao avaliar as informações sobre currículo desses 

membros, é possível afirmar que todos tiveram passagens profissionais por sociedades de 

economia mista do setor elétrico, sendo vinte e três sociedades distintas que figuram nos 

currículos desses conselheiros. Dessas sociedades empresárias, doze atuam (exclusivamente 

                                                      
149 Conforme: https://canalenergia.com.br/noticias/52832369/associacoes-levam-ao-governo-agenda-de-
reformas-do-modelo-do-setor-eletrico  
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ou não) no segmento de geração, dez atuam (exclusivamente ou não) no segmento de 

distribuição de energia, e três sociedades atuam (exclusivamente ou não) no segmento de 

transmissão de energia. Por outro lado, desses quinze conselheiros, apenas seis informaram 

terem atuado em sociedade empresária sob controle privado, sendo que seis empresas distintas 

aparecem nos perfis desses conselheiros. Ainda aparecem como bagagem profissional, a 

atuação prévia de conselheiros em outros órgãos do setor elétrico como ONS, EPE, MME, 

ANEEL e DNAEE. Além disso, quatro conselheiros fizeram constar de experiência em 

associações setoriais.  

Esses dados parecem indicar que os membros do conselho de administração da CCEE 

são tradicionalmente oriundos de agentes vinculados a órgãos da Administração Pública, o 

que pode ser um forte indício de homogeneidade no perfil dos indicados ao conselho de 

administração. Por outro lado, no universo das sociedades empresárias que figuram na lista de 

experiência desses conselheiros, parece haver certa proporcionalidade nos setores de atuação; 

isto é, apesar de inseridos num contexto de vinculação indireto com a Administração Pública, 

a experiência dos conselheiros não parece restrita a um único segmento do setor elétrico – o 

que pode servir para mitigar a afirmação de homogeneidade nos perfis profissionais. No 

entanto, se, de um lado, existe certa heterogeneidade em relação ao segmento de atuação, 

parece existir pouca em relação à natureza dos antigos empregadores dos membros do 

conselho de administração da CCEE. 

Em relação ao cargo de presidente do conselho de administração, foi observado que 

apenas três pessoas ocuparam a função desde a constituição da entidade, todas com formação 

em engenharia. Dessas três, duas foram reconduzidas ao cargo de presidente do Conselho, o 

Sr. Antônio Carlos de Fraga Machado (entre 2005 e 2012) e o Sr. Rui Altieri (entre 2015, 

recém reconduzido, em 2019, para novo mandato). Neste aspecto, é relevante notar dois 

aspectos: (i) o Sr. Antonio Machado, após dois mandatos como presidente do Conselho, foi 

eleito para atuar como membro do conselho de administração em 2016 – é dizer: em 15 anos 

de existência da CCEE uma das vagas do conselho foi ocupada por uma mesma pessoa 

durante 12 anos; e (ii) o Sr. Luiz Eduardo Barata – o único dos 3 ocupantes do cargo que não 

foi reconduzido ao posto de presidente do conselho da CCEE, foi indicado, no ano seguinte 

ao término de seu mandato, para ocupar o cargo de presidente do ONS, outro órgão setorial 

relevante e com natureza jurídica igualmente de associação civil com características sui 

generis.  

Ainda em relação ao caso do Sr. Luiz Eduardo Barata, é interessante notar que, após 

ocupar o cargo de presidente do Conselho de Administração (cuja indicação é feita pelo 
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Ministério de Minas e Energia), o ex-presidente foi conduzido ao cargo de Secretário 

Executivo do próprio Ministério de Minas e Energia e, logo após, foi indicado pelo próprio 

MME para ocupar o cargo de diretor-geral do ONS – atividade que exerce desde 2016 até os 

dias de hoje.  

Ademais, ao que parece, nenhum dos ocupantes do cargo de presidente do conselho de 

administração parece ter tido experiência pregressa relevante em sociedades empresárias sob 

controle privado, enquanto todos tiveram passagens por órgãos setoriais. Desta forma, ao 

menos em relação da dimensão “ocupacional” do critério de heterogeneidade dos ocupantes 

da presidência do Conselho da CCEE, parece que os integrantes possuem perfis homogêneos.  

Esse caso parece se assemelhar perfeitamente àquele descrito como uma hipótese de 

“revolving door pública-pública: da agência para o Poder Executivo, empresas estatais ou 

Legislativo; de um destes poderes, de volta para a agência. Instalou-se o fenômeno da 

migração pública na regulação”150. O revolving door tradicional ocorre entre regulador e 

indústria151, sendo a prática reiterada de contratar ou nomear membros de órgãos de controle e 

supervisão para atuar em cargos decisórios e estratégicos em entidades da indústria 

controlada152, muitas vezes153 com finalidades se beneficiar da prática do rent seeking154. No 

presente caso, entende-se que existem fortes indícios de existência de revolving-door pública-

pública e que isso pode ser deletério ao desempenho das atividades originárias da CCEE, uma 

vez a existência de revolving door daria margem à adoção de comportamentos oportunistas 

por parte da Administração Pública, que pode usar de sua influência para promover alterações 

no desenho institucional da CCEE de forma unilateral. 

Por fim, acerca do exercício de funções de gestão pelos conselheiros de administração, 

foi constatado que a CCEE apresenta considerável histórico de cumulação de funções de 

superintendente por membro do conselho de administração da Câmara. Por quatro vezes (e 

em relação a duas pessoas distintas), o presidente do Conselho de Administração acumulou o 

cargo de superintendente. Em outros dois casos, membros do conselho de administração 
                                                      
150 MOREIRA, Egon Bockmann; KATO, Mariana de Almeida. Op. Cit. Pg. 236. 
151 HELLAND, Eric A. SYKUTA, Michael E., Deregulation and Board Composition: Evidence on the Value of 
the Revolving Door (January 2001). CORI Working Paper No. 01-01. Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=291171 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.291171 
152 KEMPF, Elisabeth, The Job Rating Game: Revolving Doors and Analyst Incentives (November 11, 2018). 
Journal of Financial Economics (JFE), Forthcoming. Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2893903 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2893903 
153 HELLAND, Eric A. SYKUTA, Michael E. Op. Cit. Pg. 18. 
154 Rent seeking pode ser caracterizado como o conjunto de atividades de um determinado grupo de interesses 
para buscar o atendimento, por vias políticas, das demandas desses grupos junto a reguladores e órgãos de 
controle. Conforme: MACKAAY, Ejan. ROUSSEAU, Stéphane. Análise Econômica do Direito. Tradução: 
Rachel Sztajn. 2a ed. São Paulo: Atlas, 2015. PG. 178. 
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exerceram cumulativamente a função de superintendente. Apenas em dois momentos o 

superintendente da CCEE não era membro do Conselho de Administração155. É dizer: durante 

seus 15 anos de existência, apenas durante 04 anos um membro do Conselho de 

Administração da CCEE não exerceu cumulativamente a função de superintendente da 

Câmara. Isso parece apontar para uma menor autonomia do Conselho e para potenciais 

situações de conflito de interesses, uma vez que, dentre as atribuições deste órgão está a de 

“fiscalizar a gestão da Superintendência, inclusive mediante requisição de informações, 

exame de livros e documentos e deliberar sobre os assuntos que esta lhe submeter”, cabendo, 

por sua vez, à Superintendência as atividades de registro de contratos, coleta e fornecimento 

de dados, divulgação de informações ao merfcado, proposição do orçamento ao Conselho, 

bem como a tarefa de fazer cumprir as regras e procedimentos de comercialização. 

De posse dos dados ora apresentados, parece oportuno passar a avaliar quais as 

implicações da natureza associativa da CCEE para seus mecanismos de governança; e utilizar 

dessas informações para verificar, à luz de recomendações sobre boas práticas de governança 

corporativa, se o sistema de governança da CCEE parece apresentar deficiências. Relembre-se 

que, nesse ponto, a premissa adotada é aquela de que a análise sobre o exercício do direito de 

voto e sobre o funcionamento do conselho de administração afiguram-se como elementos 

fundamentais para a análise de um sistema de governança. Desta forma, o objetivo é analisar 

o sistema de governança da CCEE, com enfoque nesses dois elementos e à luz da legislação 

sobre associações e dos guias e recomendações sobre governança corporativa. 

 

III.2. ASSOCIAÇÕES CIVIS E GOVERNANÇA CORPORATIVA 

 

Como mencionado acima, é o Estatuto Social da CCEE que lhe atribui expressamente 

a natureza de “associação civil de direito privado, sem fins lucrativos” sendo, regida, além 

das determinações estatutárias, “pelos artigos 53 a 61 do Código Civil” e “pelas disposições 

legais e regulamentares que lhe sejam aplicáveis”. Diante da redação expressa do Estatuto, 

deve-se verificar as implicações legais decorrentes dessa natureza jurídica para, a partir daí, 

                                                      
155 Segundo levantamento realizado para este trabalho e organizado em Apêndice I, durante os anos de 2008 e 
2009, o Sr. Ronaldo Schuck atuou como Superintendente da CCEE, enquanto o Sr. Antônio Carlos Fraga 
Machado foi presidente do Conselho de Administração. Já, entre 2010 e 2012, o Sr. Luiz Eduardo Barata 
Ferreira superintendente da CCEE e não era integrante do Conselho de Administração da CCEE.  
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analisar possíveis insuficiências de mecanismos de governança dela derivados – nesse caso, 

principalmente em virtude limitações ou lacunas de regras formais156 sobre o tema157. 

É apenas com a promulgação do Código Civil de 2002 que as associações civis 

ganharam tratamento legal expresso,158 sendo regidas pelos artigos 53 a 61 do Código e pelos 

artigos sobre Disposições Gerais sobre as Pessoas Jurídicas (artigos 40 a 52). As associações 

civis são constituídas pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos, 

conforme disposto pelo art. 53 do Código Civil, sendo que sua existência se inicia a partir da 

“inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de 

autorização ou aprovação do Poder Executivo”, em linha com o art. 45 do Código Civil.  

Durante algum tempo houve discussões sobre as consequências práticas do significado 

da expressão “fins não econômicos”, que parece ter sido pacificada com o entendimento de 

que as associações podem, sim, realizar atividades econômicas, desde que não haja finalidade 

lucrativa159. Esse entendimento parece correto quando se considera que, em geral, a união 

entre associados é movida por interesses individuais e coletivos para maximizar determinadas 

preferências lícitas desses grupos, mediante a realização de suas respectivas atividades 

associativas – o que implicaria em um comportamento econômico160. Portanto, é 

principalmente em virtude de os resultados financeiros das associações não serem distribuídos 

aos associados e de essas entidades não perseguirem, em sua essência, a maximização de 

resultados financeiros, somada à prescindibilidade de patrimônio161 que distingue as 

associações das outras espécies de pessoas jurídicas como sociedades e fundações.  

Portanto, o traço distinto fundamental entre as espécies de pessoas jurídicas 

associações e sociedades, a rigor, seria de natureza preponderantemente material, relacionada 

ao objetivo, e não propriamente formal162, de modo que não parece haver óbice para que o 

racional aplicável à estrutura organizacional e de regulação de poderes interna corporis  

                                                      
156 Conforme: NORTH, Douglass C. "Institutions." Op. cit. pg. 98 
157 Nesse sentido: “Todavia, as regras aplicadas às associações são sobremaneira sucintas, e acabam por se 
mostrarem insuficientes diante das diversas utilizações a que esse tipo jurídico tem sem prestado na atualidade”. 
CAMINHA, Uinie. O direito de voto nas associações: possibilidade de aplicação das regras de direito societário 
quanto ao seu exercício”. In: Frazão, Ana; Gonçalves, Oksandro; Caminha, Unie (org.). Associações: 
constituição, fundamentos e perspectivas – Rio de Janeiro: Processo, 2017. Pg. 289. 
158 Idem, ibid. 
159 Conforme: Enunciado 534 da IV Jornada de Direito Civil. 
160 TEPEDINO, Gustavo. As associações e o Código Civil. In.: Soluções Práticas de Direito, vol. III, São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2012. Pg. 81. 
161 MAIELLO, Anna Luiza Duarte. Aspectos fundamentais do negócio jurídico associativo. 2012. Tese 
(Doutorado em Direito Civil) - Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
doi:10.11606/T.2.2012.tde-27092012-101632. Acesso em: 2019-11-28. Pg. 28. 
162 CAMINHA, Uinie. Op. cit. pg. 294. 



51 
 

 

Possivelmente para prestigiar o primado constitucional da liberdade de associação163 e 

permitir aos associados a livre disposição sobre a forma de funcionamento e de organização 

desta espécie de pessoa jurídica, o Código Civil acabou por dispensar tratamento sucinto para 

as associações civis: apenas nove artigos específicos, tratando sobre (i) sua natureza jurídica 

(art. 53); (ii) os requisitos necessários ao estatuto social (art. 54); (iii) a igualdade de direito 

entre associados, com a possibilidade de instituição de categorias de associados com 

vantagens especiais164 (art. 55); (iv) a intransmissibilidade da qualidade de sócio (art. 56); (v) 

a exclusão de sócios e o prévio exercício do direito de defesa (art. 57); (vi) as exceções ao 

amplo exercício de direitos de associado (art. 58); (vii) as competências privativas da 

assembleia geral (art. 59); (viii) a convocação dos órgãos deliberativos (art. 60); e (ix) a 

dissolução da associação e suas consequências (art. 61). Um fato pitoresco é que o parágrafo 

4o do art. 44 do Código Civil confere aplicação subsidiária das normas sobre associações às 

sociedades (já amplamente disciplinadas pelo próprio Código Civil e pela Lei n. 6.404/1976), 

e não o contrário165. 

Para as propostas do presente trabalho, é importante notar que (i) existe pouca 

regulamentação específica sobre o tema das associações, em especial sobre a regulação de 

interesses no âmbito da tomada de decisões da associação, ficando para o Estatuto Social a 

regulamentação sobre os órgãos deliberativos e o exercício de seus poderes166; e (ii) a 

semelhança formal e organizacional entre sociedades e associações permite a utilização, 

mutatis mutandis, do ferramental teórico aplicável às sociedades como parâmetro analítico 

para a interação entre associados no âmbito deliberativo de sua organização167.  

Partindo do fato de que, em relação às associações, não existem regras formais 

específicas sobre o exercício do direito de voto, os casos de exercício desse direito em 

situação de conflito de interesses ou, ainda, os casos de abuso de direito168, parece oportuno 

verificar outras fontes de regras voltadas às associações que possam ser aplicadas à regulação 

de direitos em âmbito intrassociativo e complementarmente, ferramental teórico das regras de 

                                                      
163 REALE, Miguel. As associações no novo Código Civil. Online. Disponível em: 
http://www.miguelreale.com.br/artigos/assncc.htm. Acesso em 23 de outubro de 2019. 
164 Nesse contexto, cumpre mencionar que “a distinção de entidades associadas, com prerrogativas 
diferenciadas, cabendo somente a determinado grupo de associados o direito de voto na Assembleia Geral, o 
poder de fiscalização e o direito ao patrimônio social sujeita-se à objeção por parte da doutrina, sobretudo 
diante da vigência do novo Código Civil”. Conforme: TEPEDINO, Gustavo. Op. cit. Pg. 100. 
165 CAMINHA, Uinie. Op. cit. pg. 291. 
166 PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, Associações e Entidades de Interesse Social: aspectos jurídicos, 
administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários. –  7a. Ed. – São Paulo, Forense, 2010. Pg. 171. 
167 CAMINHA, Uinie. Op. cit. pg. 301. 
168 CAMINHA, Uinie. Op. cit. pg. 299. 
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natureza societária que possam auxiliar na análise dos mecanismos de regulação de direitos 

em âmbito intrassociativo. 

Traçando o paralelo com as sociedades, o voto tem o condão de ser meio adequado 

para que os acionistas de uma companhia manifestem suas convicções com vistas à formação 

da vontade de um determinado grupo e a consequente efetivação desta vontade. Em outras 

palavras, o voto traduz a declaração de vontade ou de verdade de cada acionista169. O 

exercício de influência na deliberação assemblear, então, passa necessariamente pelo 

exercício do direito de voto. 

Entende-se, porém, que o direito de voto é direito subjetivo170 de dupla-face171, ou 

seja, é representativo da legitimidade do poder de se exigir de outrem o cumprimento de 

determinada prestação ou ato,172 devendo, contudo, observar determinado ditames legais. No 

caso em tela, trata-se da legitimidade de exigir que uma manifestação de vontade de seu 

titular seja computada para fins de determinação de qual orientação será dada às atividades 

corporativas. 

A dualidade deste direito decorre, em especial, dos termos do artigo 115 da LSA. Isto, 

porque o acionista deve exercer o direito a voto no interesse da companhia; assim, estar-se-ia 

diante de um direito subjetivo com tintas de “direito-dever”173. Como conclusão dessa 

constatação, é possível afirmar que o direito de voto e, em última análise, o poder de controle 

não estão à inteira mercê de nenhum acionista/associado e, tampouco, do controlador – seja 

este um particular ou um ente público. Na verdade, o acionista controlador deve usar o 

poder, a fim de fazer a companhia realizar seu objeto e cumprir a sua função social. Ao 

mesmo tempo tem os deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa 

[...] cujos direitos e interesses devem lealmente respeitar e atender174. Portanto, tanto o poder 

de controle quanto o exercício do direito de voto estão ancorados à necessidade de se buscar o 

interesse social da companhia175.  

O art. 116, §1º da Lei 6.404/76, a Lei das SA, caracteriza por acionista controlador a 

                                                      
169 APPENDINO, Fabio. O instituto do direito de voto em um contexto de dispersão acionária. In Poder de 
Controle e Outros Temas.... Op. Cit. Pg. 440. 
170 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume I. Op. Cit. 620. 
171 REGO, Marcelo Lamy. Direito de Voto. In Direito das Companhias. Op. Cit. Pg. 379. 
172 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito – 25 ed. São Paulo: Saraiva, 2000. Pg. 267.  
173 Ou “direito-função”. Conforme: COMPARATO, Fabio Konder e SALOMÃO FILHO, Calixto. Op. Cit. 315. 
174 VENÂNCIO FILHO, Alfredo. In.: BULHÕES PEDREIRA, José Luiz e LAMY FILHO, Alfredo. Direito das 
Companhias vol. II Rio de Janeiro: Forense. Pg. 1916. 
175 NASCIMENTO, João Pedro Barroso do. Conflito de interesses no exercício de voto nas sociedades anônimas 
(2a parte). In. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Ed. RT. Ano 7. V. 25. Julho-setembro 
2004. Pg. 82-103. 
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pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob 

controle comum, que seja titular de direitos políticos que lhe assegurem, de modo 

permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembleia-geral e o poder de eleger a 

maioria dos administradores da companhia. Como se sustenta, as semelhanças formais 

organizacionais entre sociedades e associações parece permitir raciocínio semelhante para 

avaliar o protagonismo de uma determinada entidade, ou grupo de entidades, no âmbito 

deliberativo de uma associação. 

Seguindo esta analogia e voltando à definição legal, não se trata, portanto, de ser 

apenas o maior acionista, mas de deter número de ações com direito a voto em quantidade 

suficiente para que não dependa de outrem para orientar os negócios sociais da companhia. 

Ações o bastante para um exercício efetivo, autônomo e independente do poder diretivo176; 

determinando, de fato (frise-se que este exercício deve ser fático, posto que “[o] poder de 

controle é poder de fato, e não poder jurídico”177), a condução das atividades sociais178.  

É nesse sentido – de poder de fato – que se afirma179 que, para se atestar o poder 

controle, requer se fazer uma verificação cumulativa de dois180 elementos fáticos: (i) a 

titularidade de direitos de sócio que correspondam à maioria dos votos nas deliberações 

sociais e que assegurem a eleição da maioria dos administradores da companhia, de forma 

permanente; e (ii) a efetiva utilização do poder de comandar as atividades sociais e orientar o 

funcionamento dos órgãos da companhia. Pode ser constatado, portanto, um aspecto dinâmico 

que apenas se satisfaz pela permanente e efetiva atuação do titular das funções de comando, 

pressuposto para a configuração daquela situação jurídica181[de titular do poder de controle]. 

Diz-se, portanto, que o controlador de uma corporação exerce a soberania societária182. 

Esta soberania significa a faculdade (poder) de produzir efeitos jurídicos pela manifestação de 

                                                      
176 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz e LAMY FILHO, Alfredo. Direito das Companhias vol. I Rio de Janeiro: 
Forense. pg. 816. 
177 Idem, ibid. Pg. 827. 
178 EIZIRIK, Nelson. Aquisição de Controle Minoritário. Inexigibilidade de Oferta Pública. in Poder de Controle 
e Outros Temas de Direito Societário e Mercado de Capitais, Monteiro de Castro, Rodrigo R. & Moura 
Azevedo, Luís André N. de (Coord.), São Paulo: Quartier Latin, 2010. Pg. 178-191. 
179 BOCATER, Maria Isabel do Prado. Poder de Controle e Influência Significativa. In Temas Essenciais de 
Direito Empresarial: estudo em homenagem a Modesto Carvalhosa / Luiz Fernando Martins Kuyven. – São 
Paulo: Saraiva, 2012. Pg. 831-845.  
180 Eizirik, por sua vez, divide em dois o primeiro elemento fático, apresentando, portanto, três destes elementos. 
Lamy e Bulhões, a seu turno, dividem em três esse primeiro elemento, estipulando, assim, quatro requisitos para 
determinar o controle acionário. Nada, porém, que altere substancialmente os elementos caracterizadores do 
poder de controle. EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume I. São Paulo: Quartier Latin, 2011. Pg. 
666;. e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz e LAMY FILHO, Alfredo. Op. Cit. Pg. 814. 
181 BOCATER, Maria Isabel do Prado. Ibid. 
182 COMPARATO, Fabio Konder e SALOMÃO FILHO, Calixto. O Poder de Controle na Sociedade Anônima. 
6. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro. Forense. 2014. Pg. 315   
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vontades de seu titular183. Essa faculdade, ao cabo e ao fim, nada mais é do que um “feixe de 

funções indispensáveis ao funcionamento da companhia”184.  

Nesse contexto, se a “governança” é o modo de organização185 que embasa conforma e 

condiciona as operações realizadas entre agentes, abrangendo as instituições e organizações 

regem essas transações, gerando incentivos para o cumprimento de contratos, protegendo 

direitos e viabilizando a interação econômica entre agentes186, a governança corporativa é um 

conjunto de práticas e instituições, de cunho jurídico e ético187, formais ou informais188, para 

regular e conformar as interações entre interesses distintos nas instâncias deliberativas e 

executivas que compõem uma corporação – em especial no que tange ao triunvirato da 

governança189: conselho de administração, diretoria e acionistas/associados –, servindo, 

também como mecanismo de preservação dos direitos de associados em face dessa eventual 

soberania decisória de um determinado associado ou grupo de associados. 

Deve-se reforçar que este não é um conceito eminentemente jurídico, mas uma junção 

de, pelo menos, três elementos distintos190. Inicialmente, devem ser levados em conta os 

fundamentos econômicos que comprovam a própria necessidade de ser desenvolver práticas 

de governança. Em segundo lugar, uma análise jurídica deve ser feita para analisar as normas 

e regulamentos aplicáveis. Por fim, os aspectos comportamentais dos indivíduos envolvidos 

nas relações sociais. Os grandes problemas a serem resolvidos pelas práticas de governança 

corporativa podem191 ser verticais ou horizontais quanto à sua institucionalização. Na 

primeira hipótese, os conflitos seriam relacionados à compatibilização de interesses entre 

administradores e associados numa perspectiva de dispersão de controle. A segunda hipótese 

trata de conflitos envolvendo associados majoritários e minoritários. 

A primeira questão, portanto, refere-se à relação entre acionistas e administradores, e 

                                                      
183 Idem. Ibid. Pg. 113.  
184 Idem, ibid. 
185 WILLIAMSON, Oliver E. The Mechanisms of Governance. – Oxford University Press, 1996. Pg. 07. 
186 SANTANA, Edvaldo. Economia dos Custos de Transação, Direito de Propriedade e Conduta das Empresas 
do Setor Elétrico Brasileiro. XXXIV Encontro Nacional de Economia (Encontro ANPEC, 05 a 08 de dezembro 
de 2006. Disponível em: www.anpec.org.br/encontro2006/artigos . Pg. 3. 
187 LOBO, Jorge. Princípios de Governança Corporativa. In. Revista da EMERJ V. 10. N. 37, 2007. Pg. 199. 
188 PINTO JUNIOR, Mario Engler. A propriedade acionária estatal. In.: Governança Corporativa: estrutura de 
controles societários/IBGC-Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – São Paulo: Saint Paul Editora, 
2009. Pg. 157. 
189 ROE, Mark J. The institutions of corporate governance. In Handbook of New Institutional Economics 
(Claude Ménard & Mary M. Shirley, eds.) (Kluwer, 2005); Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 
488. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=612362 
190 PIMENTEL, Ruderico F. A governança dos grupos estatais no Brasil. In Governança Corporativa: estrutura 
de controles societários/IBGC-Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – São Paulo: Saint Paul Editora, 
2009. Pg. 144. 
191 ROE, Mark J. Op. Cit. Pg. 2 
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sobre os diferentes incentivos encontrados por cada um deles para nortear seus 

comportamentos. Este imbróglio resultou na amplamente difunda “teoria da agência”. A 

relação de agency, então, ocorre quando um indivíduo ou um conjunto de indivíduos 

constitui(em) um outro indivíduo para agir em nome e benefício dos constituintes deste 

poder192. Nesta relação, convencionou-se chamar o constituinte de “principal” e seu 

representante de “agente”. . 

Desta representação surgem eventuais conflitos de interesses que envolvem assimetria 

informacional193, podendo ser utilizada de forma a distorcer o equilíbrio necessário entre as 

partes da relação. Esta possibilidade de resultar em favorecimento do agente em prejuízo do 

principal chama-se “risco moral” (moral hazard)194. A grande questão do risco moral tem 

relação com a assimetria informacional, mas é fundada na dificuldade de o principal 

acompanhar e fiscalizar a atuação de seus agentes. Este caso específico está ligado àquilo se 

chamou195 de problemas verticais a serem resolvidos pela governança corporativa.  

Outro problema resultante do risco de agência é a chamada seleção adversa. Nessa 

hipótese, o agente se aproveita do desconhecimento do principal sobre algo a ser contratado e 

causa prejuízo a este por conta desta assimetria informacional. A diferença desta 

consequência em relação a moral hazard está no fato de que a seleção adversa diz respeito ao 

mercado como um todo, ao passo que o primeiro trata de relações individuais196. 

Finalmente, a última questão suscitada pela teoria da agência trata da questão da 

“sinalização”. Este, consiste na divulgação, intencional ou não, de informações a um terceiro 

que não tivesse conhecimento de tais dados. O problema neste caso é quando ocorre uma 

sinalização de que alguém que, sabidamente, tem ou pode ter, uma determinada informação 

sinaliza ao mercado de que tem conhecimento suficiente sobre este tema e, com isso, induz os 

receptores destas informações a certas conclusões197. 

Por sua vez, os problemas horizontais198 são causados pelo interesse de acionistas 

controladores obterem benefícios em detrimento dos acionistas minoritários. São os chamados 

                                                      
192 YAZBEK, Otavio. Regulação do mercado financeiro e de capitais. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. Pg. 
40. 
193 Idem, ibid. 
194 MANKIW, N. Gregory. Introdução à economia. Tradução da 6a ed. Norte-americana. São Paulo: Cengage 
Learning, 2014. Pg. 442. 
195 ROE, Mark J. Op. Cit. Pg. 6. 
196 YAZBEK, Otavio. Op. Cit. 41.  
197 MANKIW, N. Gregory . Op. Cit. Pg. 445-446. 
198 ROE, Mark J. Op. Cit. Pg. 4 
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benefícios privados do poder de controle, dentre os quais se incluem, por exemplo199: (i) 

negociação privada e em condições desiguais com a companhia; (ii) uso de informação 

privilegiada; (iii) emissão de ações com vistas à diluição dos minoritários. Assim, quando se 

avalia toda essa confluência de interesses, é possível perceber a importância da governança 

corporativa para o desenvolvimento e aperfeiçoamento dos mecanismos de equilíbrio de 

interesses intrassociativos.  

 

III.2.1. Guia IBGC e Constatações sobre a Governança Interna da CCEE 

 

A lacunosa legislação sobre a regulação desses interesses em âmbito associativo e da 

pouca utilização das bases societárias para o aprimoramento dessa regulação, não provê, por 

si só, mecanismos efetivos de monitoramento do comportamento gerencial200 no âmbito 

deliberativo das associações civis, de modo que os códigos de governança corporativa são 

desenvolvidos para endereçar esses problemas verticais e horizontais, recomendando práticas 

e medidas para remedia-las201.  

Como não é recomendável prescindir de mecanismos de governança efetivos para 

associações e diante da regulação genérica e com escasso ferramental202 de práticas de 

governança corporativa, neste trabalho essas organizações foram analisadas sob as 

recomendações do pioneiro guia de melhores práticas do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa. Alguns pontos de destaque sobre o exercício de direito de voto e a composição e 

atuação do conselho de administração são relevantes para o presente caso.  

O Conselho de Administração é tido como “o principal elemento do sistema de 

governança, na medida em que deve funcionar como um forte elo entre a missão e a gestão, 

orientando e supervisionando a relação desta com as demais partes interessadas”203, de tal 

sorte que se chega a afirmar204 que as recomendações destinadas a esse órgão estão no core 

dos códigos e guias de melhores práticas de governança. Em relação às funções do conselho 

                                                      
199 COFFEE JR., John C. Do Norms Matter?: A Cross-Country Examination of the Private Benefits of Control 
(January 2001). Columbia Law and Economics Working Paper No. 183. Available at SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=257613. Pg. 9. 
200 MENDONÇA, Luciana Rocha de.; MACHADO FILHO, Claudio Antonio Pinheiro Governança nas 
organizações do terceiro setor: considerações teóricas. Revista de Administração, v. 39, n. 4, p. 302-308, 2004. 
201 ZATTONI, Alessandro. CUOMO, Francesca (2008), Why Adopt Codes of Good Governance? A Comparison 
of Institutional and Efficiency Perspectives. Corporate Governance: An International Review, 16: 1-15. 
doi:10.1111/j.1467-8683.2008.00661.x 
202 MENDONÇA, Luciana Rocha de.; MACHADO FILHO, Claudio Antonio Pinheiro. Op. Cit. Pg. 305. 
203 Guia IBGC. Op. cit. Pg. 34. 
204 ZATTONI, Alessandro. CUOMO, Francesca. Op. Cit. Pg. 07. 
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de administração da associação, o IBGC entende que as atribuições desse órgão devem estar 

ligadas ao ato de “governar”, e não ao “administrar”205. Isto porque se defende que o conselho 

deve ter uma visão de todo o contexto da associação, assegurando e proporcionando decisões 

estratégicas que propulsionem a sua atividade.  

 

 Cumulação de Cargos e Potencial Conflito de Interesses 

 

O conselho deve deliberar sobre as estratégias, mantendo-se preocupado com as linhas 

gerais de atuação e distante dos detalhes operacionais e dos pequenos tópicos de decisão. 

Justamente por isso é que se recomenda que não haja cumulação entre cargos executivos e de 

membro do conselho de administração206. Mais ainda, como a função do conselho de 

administração está relacionada à fiscalização das atividades associativas, desempenhadas 

pelos executivos da associação, o objetivo fundamental da não cumulação de atividades de 

conselheiro e executivo tem a ver com a prevenção de conflito de interesses por ocupantes de 

cargos nesses órgãos. 

No caso da CCEE, porém, existe, de forma recorrente, a cumulação de funções de 

conselheiro e superintendente pelo mesmo profissional – esse fato parece ser agravado 

quando se verifica que, na maioria das vezes, o superintendente é, também, o presidente do 

conselho, indicado pelo Ministério de Minas e Energia, o que pode significar maior “entrada” 

do poder público na gestão da CCEE, à medida que essa cumulação de funções pode ser um 

indicativo de concentração de poder decisório207 No que toca, portanto, a este aspecto 

específico, é possível afirmar que a CCEE não costuma estar aderente ao que seria 

considerada a melhor prática.  

 

 Composição do Conselho de Administração: Heterogeneidade e Revolving Door 

 

Quanto à composição do conselho de administração, o Guia considera como boa 

prática de governança a tentativa de privilegiar uma composição heterogênea e diversificada, 

de modo a permitir a complementação de conhecimentos, experiências, habilidades, e estilos 

                                                      
205 Guia IBGC. Op. cit. Pg. 35. 
206 Guia IBGC. Op. cit. Pg. 41. 
207 Guia das Melhores Práticas para Organizações do Terceiro Setor: Associações e Fundações / Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa. São Paulo, SP: IBGC, 2016. Pg. 46. 
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diferenciados208. Além disso, é recomendável que pessoas que nunca tiveram vínculo com a 

associação também possam ser convidadas a exercer o cargo de conselheiras. No caso da 

CCEE, foi possível verificar que não parece existir heterogeneidade na composição dos 

membros do conselho, quando se verifica que parte substancial de todos os conselheiros 

eleitos é oriunda de quadros de entes da Administração Pública Direta e/ou Indireta – fato que 

vai de encontro ao sugerido pelos guias de boas práticas de governança, que pugna pela 

heterogeneidade de composição, com vistas à promoção de debates mais ricos e maior gama 

de experiências para serem utilizadas como base às tomadas de decisão do conselho. Neste 

aspecto, relembre-se que a heterogeneidade na composição de conselhos de administração é 

fator de complementar no controle de custos de agência em uma estrutura de governança 

corporativa209. 

Outro aspecto que inspira cuidados e que se dissocia das melhores práticas de 

governança consiste nos fortes indícios de existência de uma revolving-door pública-pública 

no âmbito do Conselho de Administração da CCEE. Como se verificou, dos três ocupantes do 

cargo de presidente do Conselho (i) um exerceu dois mandatos e, após o término deste 

período, foi conduzido a cargo de membro do Conselho; (ii) um segundo presidente do 

Conselho era integrante do MME (ente responsável pela indicação do presidente do Conselho 

da CCEE) e, ao término de seu mandato, passou a ocupar cargo executivo no próprio MME, 

sendo, na sequência, indicado ao cargo de diretor-presidente do ONS, cuja natureza se 

assemelha à da CCEE e cujo ente responsável pela indicação para esse cargo é o próprio 

MME; e (iii) o terceiro, recém-reconduzido ao cargo de presidente e ocupante do cargo de 

superintendente, exerceu, anteriormente, funções na ANEEL. 

Ora, se, como visto, existem indícios de que o revolving door muitas vezes é causado 

pela tentativa de rent seeking, parece razoável afirmar que a CCEE deveria ter mecanismos de 

governança mais eficientes para evitar esse fato. Nesse contexto, é oportuno mencionar que 

não existe, na Resolução Normativa no 109/04 nem no Estatuto da CCEE a necessidade de 

ex-membro do Conselho observar período de quarentena para exercício subsequente de cargos 

                                                      
208 Guia IBGC. Op. cit. Pg. 39. 
209 NISIYAMA, Edelcio Koitiro; NAKAMURA, Wilson Toshiro. DIVERSIDADE DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO E A ESTRUTURA DE CAPITAL. Rev. adm. empres.,  São Paulo ,  v. 58, n. 6, p. 551-
563,  Nov.  2018 .   Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
75902018000600551&lng=en&nrm=iso>. access on  11  Dec.  2019.  http://dx.doi.org/10.1590/s0034-
759020180604 
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em órgãos reguladores e governamentais – o que fica restrito a agentes do mercado. Esse fato, 

inclusive, reforça a possibilidade de ocorrência desse fenômeno.210 

 

 Duração do Mandato dos Conselheiros 

 

Já, em relação à duração do mandato, recomenda-se a fixação de prazo de mandato de 

até dois anos com a possibilidade de apenas uma recondução211. No caso da CCEE, muito 

embora as reconduções sejam limitadas a uma única vez, a duração do mandato estatutário 

dos dirigentes da CCEE (4 anos) é o dobro do que seria recomendado pelo Guia IBGC (2 

anos). Na prática, isso significou que a CCEE teve poucos ocupantes em seus cargos de 

Conselho de Administração, em virtude de grande número de reconduções, havendo, 

inclusive, caso de membro do conselho que, após o término de seu segundo mandato como 

presidente do Conselho, foi conduzido ao cargo de membro deste órgão. 

 

 Deliberações Assembleares e Transparência 

 

Em relação às deliberações assembleares, a principal recomendação consiste na 

tentativa de que o exercício do direito de voto seja feito de forma criteriosa, sem sucumbir a 

situações de conflito de interesses, com especial atenção aos objetivos, finalidades e missões 

estatutariamente atribuídas à associação em questão.212  

Em relação à Câmara, parece existir pouca transparência sobre as deliberações 

assembleares, uma vez que diversas deliberações – notadamente aquelas relacionadas à 

eleição de conselheiros – são adotadas por uma entidade denominada FASE, cuja natureza 

jurídica não é clara (sequer tem personalidade jurídica) e tampouco apresenta transparência 

quanto à forma de participação dos membros no processo de tomada de decisões desse ente. 

Ao que parece, a maioria dos agentes que compõem a CCEE integra o FASE, no entanto, não 

é possível saber, dentre outras coisas, (i) como se dá a escolha e indicação de nomes elegíveis 

para a deliberação; (ii) como os agentes com maior volume negociado na CCEE se valem de 

seu maior número de votos para fazer, ou não, prevalecer suas vontades; (iii) a forma de 

interação entre agentes estatais e particulares nessas deliberações; ou, ainda, (iv) as eventuais 

lideranças desse Fórum, como são escolhidas e como atuam na organização dessa arena 
                                                      
210 MOREIRA, Egon Bockmann. KATO, Mariana de Almeida. Op. cit. Pg. 235. 
211 Id. Ib. 
212 Guia IBGC. Op. cit. Pg. 75. 
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deliberativa. Neste contexto, o certo grau de falta de transparência deliberativa que se 

constata, apesar de obstar uma acurada avaliação sobre se – conforme recomenda o Guia 

IBGC - o exercício do direito de voto foi, de fato, feito de forma criteriosa, sem sucumbir a 

situações de conflito de interesses, com foco na promoção dos objetivos estatutários da 

CCEE.   

 

 Deficiência de Mecanismos de Governança da CCEE: um paralelo com Sociedades de 

Economia Mista 

 

Além das semelhanças formais entre sociedades e associações no que tange à sua 

organização interna corporis, que permitem um compartilhamento de ferramental teórico e 

analítico213, a CCEE parece apresentar características que permitem, inclusive, um paralelo 

com um tipo mais específico de sociedade, qual seja: as sociedades de economia mista.  

Para justificar essa comparação, identificam-se semelhanças em quatro dimensões: 

(i) “origem”: tanto a CCEE quanto as sociedades de economia mista não são constituídas por 

lei, mas têm suas criações sujeitas à autorização legal; (ii) “estrutura”: a CCEE e as 

sociedades de economia mista foram instituídas sob a forma de pessoas jurídicas de direito 

privado, sujeitas a normas de direito de privado, além das mencionadas semelhanças formais; 

(iii) “membros”: as sociedades de economia mista possuem sócios privados, enquanto a 

CCEE também conta com participação de agentes privados em quadro se associados, em 

ambos os casos ocorre, portanto, uma interação entre agentes públicos e privados no âmbito 

deliberativo dessas pessoas jurídicas; e (iv) “função”: como visto, apesar de associações não 

terem finalidade lucrativa, é possível o exercício de atividades econômicas, como é o caso da 

CCEE que, em linhas gerais, atua na prestação de serviço com relevante caráter econômico, 

da mesma forma, as sociedades sob controle estatal desempenham atividades econômicas, 

com o diferencial de ter como uma das finalidades a distribuição de resultados. É bem 

verdade que, no caso das sociedades de economia mista, o poder de controle – muito embora 

seja comumente tido como um poder de fato – é algo dado a priori, como traço distintivo das 

sociedades de economia mista, enquanto em relação à CCEE se entende que esse poder de 

controle pode eventualmente se manifestar como poder de fato.  

Diante dessas semelhanças entre associações e sociedades sob controle estatal, parece 

razoável entender que, à luz dessas semelhanças, alguns problemas de governança também 

                                                      
213 Conforme: CAMINHA, Uinie. Op. cit. Pg. 235. 
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possam ser compartilhados entre essas espécies de pessoas jurídicas. Neste sentido, afirme-se 

que os problemas de governança das sociedades sob controle estatal advêm de suas 

características sui generis. As disfunções que decorrem de características como dispersão 

acionária e concentração de capital estão presentes nestas sociedades. Isto, aliado à constante 

espoliação de interesses dos minoritários privados pelo controlador público214. Soma-se a isto 

o fato de o Estado não dispor de organização suficiente para fiscalizar os riscos de agência 

que, nesse contexto, são relativos aos interesses particulares dos administradores da 

companhia e interesses políticos215. Fato que, muitas vezes, é potencializado quando múltiplos 

órgãos governamentais têm ingerência sobre a entidade controlada. 

Nada obstante, a situação se agrava quando se tem em mente que as sociedades de 

economia mista não visam única e exclusivamente ao lucro, mas também têm o condão de 

atender a uma determinada finalidade pública216. Esta particularidade tem o potencial de 

sujeitar a condução dos negócios sociais a objetivos políticos e extra-societários, ao 

corporativismo e desviar os propósitos da companhia. A utilização da sociedade sob controle 

estatal como mecanismo de consecução de objetivos políticos e macroeconômicos também é 

algo plenamente possível de acontecer, bem como a confusão, pelo controlador da 

corporação, dos conceitos primário e secundário de interesse público. Não são raros os 

exemplos de interferências políticas nessas sociedades217. 

A convergência de interesses particulares e de entes públicos dá margem a confusão e 

contraposição de interesses. Por outro lado, o fato de estar intimamente ligada à conjuntura e 

aos atores políticos do país também sujeita as sociedades sob controle estatal a interesses e 

vontades que são incompatíveis com sua natureza legal originária. São essas duas 

particularidades que fazem a governança corporativa especialmente importante no que tange 

às sociedades218 e, como se defende, às associações sob controle estatal. 

 Cabe fazer paralelo com as sociedades de economia mista em relação à CCEE, pois 

em ambas as organizações parece haver margem para a emersão de pelo menos uma grande 

tendência disfuncional219 de entidades que “confrontam” interesses de particulares e de entes 

                                                      
214 PINTO JUNIOR, Mario Engler. Op. Cit. (b). Pg. 163. 
215 WONG, Simon C. Y.  Improving Corporate Governance in SOEs: An Integrated Approach. Corporate 
Governance International, Volume 7, Issue 2, June 2004. Pg. 6 
216 Id. ibid. Pg. 7 
217 Id. ibid. Pg. 9. 
218 PARGENDLER, Mariana. State Ownership and Corporate Governance. 80 Fordham Law Review, 2917 
(2012). Available at: http://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol80/iss6/19 Pg. 2965. 
219 VENÂNCIO FILHO, Alfredo. In.: BULHÕES PEDREIRA, José Luiz e LAMY FILHO, Alfredo. Direito das 
Companhias vol. II Rio de Janeiro: Forense. Pg. 1916. 
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públicos em âmbito de deliberação corporativa, que consiste na “captura dos administradores 

pelos interesses subalternos da corporação”220, havendo uma certa “crise de identidade, que, 

no fundo, tem a ver com as incertezas sobre seu verdadeiro papel e a natureza dos interesses 

a que deve servir”221. De forma semelhante, o Guia IBGC aponta como fator de atenção às 

dinâmicas de governança de associações, justamente, esse contraponto222 entre a origem 

tipicamente privada das associações frente ao objetivo com preponderante caráter público – 

como é o caso da CCEE, que desempenha relevante função à segurança do segmento de 

comercialização de energia elétrica. 

 Na CCEE, essa crise de identidade parece ter relação com alguns aspectos. Em 

primeiro lugar, a liberdade associativa é relativamente mitigada neste caso à medida que não 

se pode atuar diretamente no segmento de comercialização de energia sem a prévia adesão a 

seu quadro associativo. Ou seja, trata-se de uma associação que não é fruto da vontade 

associativa de seus membros, mas da imposição da lei.  

Outro aspecto particular da CCEE sob a ótica das associações civis é seu critério de 

atribuição de votos. Descolando-se de um mecanismo mais tradicional de “um associado, um 

voto”, o desenho institucional da Câmara estabeleceu um mecanismo de deliberação 

assemblear que aloca os direitos políticos e deliberativos com base na proporção dos volumes 

de energia comercializados na CCEE – basicamente, quem tem maior participação no 

mercado e movimenta maior volume de recursos no âmbito associativa, tem maior 

participação decisória, em racional assemelhado àquele aplicável às sociedades, no qual a 

alocação de votos está, em geral, associada ao montante financeiro aportado para as atividades 

da organização. 

 Apesar dessas idiossincrasias, ficou constatado que existem alguns pontos de 

atenção no atual desenho institucional da CCEE e seus mecanismos de governança. Em 

primeiro lugar, relembre-se que agentes ligados ao Poder Público têm grande influência na 

tomada de decisão assemblear – como a liberalização do setor elétrico não foi ultimada e o 

Estado continua sendo player extremamente relevante no setor, controlando agentes que 

negociam elevados volumes no âmbito da CCEE, às sociedades sob controle societário estatal 

é atribuído relevante percentual dos votos em assembleia. Soma-se a isso o fato de que o 

presidente do conselho de administração será indicado pelo Ministro de Minas e Energia, 

                                                      
220 Id. Ib. 
221 Pinto Junior, Mario Engler. Op. Cit. Pg. 12.  
222 Guia das Melhores Práticas para Organizações do Terceiro Setor: Associações e Fundações / Instituto 
Brasileiro de Governança Corporativa. São Paulo, SP: IBGC, 2016. Pg. 13. 
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demonstrando mais um indício da influência decisória estatal nas deliberações assembleares. 

Além disso, os indícios de existência de revolving door pública-pública no âmbito do 

Conselho da CCEE pode significar uma maior suscetibilidade dessa associação a ser 

acometida por comportamentos oportunistas do poder público, o que não compatível com as 

melhores práticas de governança. 

 

IV. CCEE COMO INTERMEDIADORA FINANCEIRA: UM ESTUDO DE CASO 

 

O caso específico da ampliação das competências da CCEE para que esta passasse a 

atuar como intermediadora de financiamentos parece ilustrar que a influência do poder 

público nas decisões da CCEE pode se dar de forma detrimental a outros agentes, podendo 

suscitar discussões sobre eventual exercício abusivo de poder de controle e desvio indevido 

das finalidades da CCEE.  

O objetivo da análise é verificar como se deu a atuação do poder público neste caso e 

se esta atuação pode ser enquadrada em alguma dessas práticas. Entende-se que, se a atuação 

do poder público tiver sido, de alguma forma abusiva, esta pode ser uma demonstração de 

que, não apenas o desenho institucional da CCEE está em desacordo com o que seriam as 

“melhores práticas”, mas que o modelo associativo pode ser repensado. 

 

IV.1. A MP 579/12 E OS IMPACTOS NO SEGMENTO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA 

 

Em 11 de setembro de 2012, foi editada a Medida Provisória nº 579/2012 

(“MP 579/12” ou “Medida Provisória”), cujo objetivo foi viabilizar a redução do custo da 

energia elétrica para o consumidor223. Esta redução, por sua vez, além de promover o 

princípio de modicidade tarifária224, seria um mecanismo para elevar o nível de 

competitividade do setor produtivo nacional e, consequentemente, aumentar o número de 

empregos e os níveis de renda225.  

                                                      
223 Exposição de Motivos Interministerial nº 37/MME/MF/AGU. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/mpv/579.htm  
224 Lei nº 8.987/1995: “Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno 
atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. 
§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”. 
225 Exposição de Motivos Interministerial nº 37/MME/MF/AGU. Op. cit.  
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A MP 579/12 estabeleceu, assim, a faculdade de a União prorrogar as concessões 

vincendas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica pelo prazo máximo de 30 

(trinta) anos. A referida prorrogação ficou condicionada à aceitação das concessionárias aos 

novos termos e condições propostos pela União, que, basicamente, consistiam em 

submeterem-se: (i) à remuneração por receita calculada pela ANEEL; e (ii) aos padrões de 

qualidade de serviços também estabelecidos pela ANEEL.  

A referida Medida Provisória cuidou, também, da indenização de investimentos 

relativos aos bens reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados dos mencionados 

segmentos de geração, transmissão e distribuição. Assim, as concessionárias ainda teriam sua 

relação equilibrada do ponto de vista econômico-financeiro, uma vez que os investimentos 

ainda não amortizados seriam indenizados com base em metodologia de valor novo de 

reposição.  

A proposta do Governo Federal consistiu em uma tentativa de aprimoramento do 

marco institucional do setor elétrico226, estabelecendo condições para o tratamento das 

concessões de transmissão que formaram, inicialmente, a Rede Básica227, cujos ativos, 

segundo análise governamental, se encontravam fortemente depreciados e praticamente 

amortizados em sua totalidade.  

A MP 579/12 estabeleceu, assim, a faculdade de a União prorrogar as concessões 

vincendas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica pelo prazo máximo de 30 

(trinta) anos. A referida prorrogação ficou condicionada à aceitação das concessionárias aos 

novos termos e condições propostos pela União, que, basicamente, consistiam em 

submeterem-se: (i) à remuneração por receita calculada pela ANEEL; e (ii) aos padrões de 

qualidade de serviços também estabelecidos pela ANEEL. 

A prorrogação das concessões, então, permitiria a continuidade da prestação dos 

serviços públicos, uma vez que não seria necessária a realização de processo licitatório para as 

concessões vincendas. Como consequência da conversão em lei da MP 579/12, em 11 de 

janeiro de 2013, foi publicada a Lei nº 12.783/2001228, que dispõe sobre as concessões de 

                                                      
226 Conforme “Concessões de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica: perguntas mais 
frequentes sobre o marco institucional das concessões vincendas de energia elétrica”. Disponível em: 
http://www.mme.gov.br/documents/10584/1256596/Perguntas_e_respostas_-_Concessxes.pdf/57c8080d-eb1b-
4052-9c3e-d3c4c010e974  
227 Rede Básica: são as instalações de transmissão do Sistema Interligado Nacional - SIN, de propriedade de 
concessionárias de serviço público de transmissão, definida segundo critérios estabelecidos na regulamentação 
da ANEEL.  
228 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/Lei/L12783.htm  
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geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais 

e sobre a modicidade tarifária.  

 Um dos principais impactos da MP 579/12 consistiu nos debates sobre a prorrogação 

dos contratos de concessão de geração de energia hidrelétrica. Além das discussões sobre a 

existência discricionariedade do poder concedente para prorrogar o contrato e, em suma, 

sobre a possibilidade de os contratos não prorrogados à época da edição da MP 579/12 

poderem, ou não, ser prorrogados nos termos originalmente contratados. Na prática, as 

geradoras que optassem pela renovação deveriam alocar toda a sua energia no ambiente de 

contratação regulada, mediante a instituição de um regime de cotas, definidas pela ANEEL. A 

remuneração das concessionárias que optassem pela prorrogação, no entanto, seria regulada 

por tarifas, compensando os custos de operação e manutenção, acrescidos de 10%, se 

traduzindo, assim, em um “modelo regulatório com base em custos”229 e não mais em 

incentivos. 

Companhias como a Cemig parecem ter entendido à época, que a renovação das 

concessões das Usinas não seria do interesse da companhia230, em virtude das restrições 

econômicas que condicionavam a renovação pretendida pelo governo federal. Ocorre, porém 

que a Cemig era concessionária de Contrato de Concessão 007/2017 que previa 

expressamente a possibilidade de prorrogação do prazo de concessão de cada usina por mais 

20 (vinte) anos, mediante requerimento da concessionária e sujeito à deliberação da União. A 

União, por outro lado, entendeu que a Cemig abriu mão do direito de requerer a renovação 

das concessões em 2013. Desta forma, em busca de equilibrar as contas públicas, a União 

licitou as usinas em disputa, auferindo receitas da ordem de R$ 13 bilhões, respaldada por 

decisão do Supremo Tribunal Federal231.  

 A Lei 12.783/13, por sua vez, no contexto das novas regras para prorrogações de 

concessões, originalmente instituídas pela MP 579/12, previu que a União poderia licitar, por 

novo período de 30 (trinta) anos, as concessões que não haviam sido renovadas. Nada 

obstante, esse entendimento se mostra extremamente questionável. Em especial considerando 

a interpretação de que “a prorrogação dos contratos de concessão é um direito que assiste 

                                                      
229 LANDAU, Elena. DUTRA, Joisa. SAMPAIO, Patrícia. O Estado e a inciativa privada no setor elétrico. Op. 
Cit. Pg. 277. 
230 Conforme: http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2012/10/cemig-diz-defender-acionistas-ao-nao-
buscar-renovacao-de-concessoes.html e, ainda, 
http://www.em.com.br/app/noticia/economia/2012/12/05/internas_economia,334526/cemig-recusa-renovar-
concessao-de-usinas.shtml  
231 Ação Cautelar 3.840/DF, Rel. Min. Dias Toffoli.  
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aos concessionários, desde que atendidos os requisitos fixados na legislação setorial”232, com 

consistente fundamento no artigo 175 da Constituição Federal233.  

Não obstante, o fato é que parte considerável das concessionárias de geração de 

energia elétrica optou por não aderir à proposta governamental, de modo que 

aproximadamente 40% do volume de renovações previsto pelo governo não foram 

alcançados234 - o que significou que cerca de 10 mil MW de energia foi excluído do novo 

regime235. Evidentemente, conforme os contratos de compra e venda de energia celebrados 

entre distribuidoras de energia e essas concessionárias com concessões vincendas foram 

chegando a seu termo, as distribuidoras se viram subcontratadas em relação a suas respectivas 

demandas236 - estima-se que foi necessária a contratação de cerca de 3 GW médios no 

mercado de curto prazo para que fosse possível substituir o montante de energia 

descontratado237. 

Soma-se a isto, o fato de que, neste período, o país foi atingido por período de 

estiagem, com baixo volume pluviométrico. Na prática, isso significou o acionamento 

massivo de usinas termelétricas238, que possuíam custo operacional mais elevado do que as 

concessionárias que optaram pela não renovação das concessões e, portanto, significou a 

aquisição de uma energia elétrica “mais cara” por esses dois fatores: (i) a baixa oferta de 

energia elétrica oriunda de matriz hidrelétrica, em virtude da escassez de chuva, implica na 

redução de oferta de energia elétrica, o que – à luz da não redução da demanda – significa em 

                                                      
232 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Finalidades e Fundamentos da Moderna Regulação Econômica, 
Fórum Administrativo, volume 100, 2009, páginas 85 a 93. 
233 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; 
234 COSTELLINI, Clara. HOLLANDA, Lavínia. Setor Elétrico: Da MP 579 ao Pacote Financeiro. Informativo 
de Energia – FGV Energia. 2014. 
235 Id. Ibid. 
236 Id. Ibid.  
237 Conforme: Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE. 20 anos do mercado brasileiro de 
energia elétrica / Roberto Rockmann (Organizador). - 1. ed. - São Paulo: CCEE, 2019. Disponível em: 
https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/noticias-
opiniao/noticias/noticialeitura?contentid=CCEE_649373&_afrLoop=399391258389640&_adf.ctrl-
state=wk89fuz8o_107#!%40%40%3Fcontentid%3DCCEE_649373%26_afrLoop%3D399391258389640%26_a
df.ctrl-state%3Dwk89fuz8o_111 
238 Entre os anos de 2011 e 2015, o acionamento de usinas termelétricas deu um salto substancial. Foi de 
2.967MWmed para 15.869MWmed. Conforme: http://www.agenciainfra.com/blog/divisor-de-aguas-no-setor-
eletrico-mp-579-trouxe-impactos-de-r-200-bi-as-tarifas/  
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aumento natural dos preços; e (ii) além do aumento natural do preço em razão da redução da 

oferta de energia elétrica, a energia disponível era, por si só, mais cara.239  

Como se não bastassem esses aspectos, o governo federal – na expectativa de que 

todas as concessionárias de geração optassem por aderir à proposta da MP 579/2012 – optou 

por cancelar240 a exigência de realização anual de um Leilão A-1241, referente a projetos de 

geração já existentes e com finalidade de permitir a recomposição anual da oferta de energia 

de acordo com a demanda das distribuidoras242. Por suposto, esse foi mais um fator 

conjuntural que agravou sobremaneira a situação, pois, “com o aumento significativo no PLD, 

as distribuidoras passaram a enfrentar um problema de fluxo de caixa já que o aumento do 

custo com a compra da eletricidade no mercado de curto prazo só seria repassado aos 

consumidores finais no reajuste anual, conforme a regra do contrato de concessão”243 – veja-

se, neste contexto, o substancial aumento verificado no PLD entre 2010 e 2014: 

 

 

                                                      
239 Alguns dados indicam que os custos de geração aumentaram, em média, 14,25% no período. Conforme: 
http://www.agenciainfra.com/blog/divisor-de-aguas-no-setor-eletrico-mp-579-trouxe-impactos-de-r-200-bi-as-
tarifas/  
240 Portaria MME nº 599/2012. Segundo comunicado do MME à época, “a demanda das distribuidoras para 
2013 será atendida com a energia proveniente das usinas cujas concessões serão prorrogadas [por força da MP 
579]”. Conforme: http://www.mme.gov.br/en/web/guest/pagina-inicial/segundo-destaque/-
/asset_publisher/8MR33y2rdjUB/content/mme-cancela-leilao-a-
1;jsessionid=AA6322ABB5F276CC3A209EA539B9508A.srv154?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br
%2Fen%2Fweb%2Fguest%2Fpagina-inicial%2Fsegundo-
destaque%3Bjsessionid%3DAA6322ABB5F276CC3A209EA539B9508A.srv154%3Fp_p_id%3D101_INSTAN
CE_8MR33y2rdjUB%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id
%3Dcolumn-
1%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_8MR33y2rdjUB_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INST
ANCE_8MR33y2rdjUB_keywords%3D%26_101_INSTANCE_8MR33y2rdjUB_delta%3D10%26p_r_p_56423
3524_resetCur%3Dfalse%26_101_INSTANCE_8MR33y2rdjUB_cur%3D240%26_101_INSTANCE_8MR33y2
rdjUB_andOperator%3Dtrue  
241 BRITO, Vitor Ferreira Alves de. Os Efeitos Perversos da Medida Provisória no 579/2012. In.: ROCHA, 
Fábio Amorim da (Coord.) Temas relevantes no Direito de Energia Elétrica. Rio de Janeiro, Synergia, 2014. 
Tomo III. Pg. 799. 
242 PINTO JÚNIOR, Helder Queiroz (org.). Economia da energia. Op. Cit. Pg. 227. 
243 COSTELLINI, Clara. HOLLANDA, Lavínia. Op. Cit.  
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A título exemplificativo, mencione-se que a concessionária do serviço público de 

distribuição Light Serviços de Eletricidade S.A. tinha previsto em seu contrato de concessão 

um custo de aquisição de energia de R$ 147,00 por MWh. No entanto, após essa sucessão de 

fatos, a Light chegou a pagar R$ 822,00 por MWh244 - valor máximo atingido pelo PLD no 

período245. Neste contexto, os impactos econômico-financeiros às distribuidoras são patentes, 

assim como a crise pela qual passou todo o setor elétrico à época. Decerto, alguma medida 

deveria ser tomada para tentar conter os prejuízos e impactos da conjuntura setorial – o que 

foi feito, conforme será visto a seguir. 

 

IV.2. A INTERMEDIAÇÃO DE FINANCIAMENTOS PELA CCEE 

 

O Decreto nº 8.221/14 determinou então a criação da Conta do Ambiente de 

Contratação Regulada - Conta-ACR. Esta conta, por sua vez, destinou-se a cobrir, total ou 

parcialmente, as despesas incorridas pelas concessionárias de serviço público de distribuição 

de energia elétrica em decorrência de exposição involuntária no mercado de curto prazo; e de 

despacho de usinas termelétricas vinculadas a Contratos de Comercialização de Energia 

Elétrica no Ambiente Regulado - CCEAR, na modalidade por disponibilidade de energia 

elétrica.  

 A criação desta conta setorial, portanto, estava atrelada ao exercício de uma nova 

atribuição pela CCCE, a de gerir a conta e adotar todas as medidas necessárias ao 

cumprimento de suas finalidades. Para captação de recursos a serem destinados à Conta-ACR, 

a CCEE ficou normativamente incumbida de contratar as operações de crédito necessárias à 

cobertura da conta e teve de contratar financiamentos junto a um grupo de instituições 

financeiras para cumprir com essa obrigação. Esses recursos, por sua vez, devem ser 

repassados aos agentes da classe de distribuição, conforme homologação feita pelas ANEEL.  

 Atenta ao comando constante do §6º do artigo 1º do Decreto nº 8.221/2014, que 

atribuía à ANEEL a responsabilidade pela regulamentação da Conta-ACR, foi, então, iniciado 

o processo administrativo ANEEL nº 48500.001624/2014-43, cujo assunto era “a cobertura 

dos custos de exposição involuntária e dos contratos por disponibilidade das concessionárias 

                                                      
244 PERDIGÃO, Viviane Prado. LOPES, Luis Henrique de Souza. Reflexos dos problemas enfrentados no setor 
elétrico para as distribuidoras de energia elétrica. In.: ROCHA, Fábio Amorim da (Coord.) Temas relevantes no 
Direito de Energia Elétrica. Rio de Janeiro, Synergia, 2014. Tomo III. Pg. 663. 
245 PINTO JÚNIOR, Helder Queiroz (org.). Economia da energia. Op. Cit. Pg. 229. 
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de distribuição via repasses da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE e da Conta 

Centralizadora – Conta-ACR”. No âmbito desse processo administrativo, uma minuta de 

resolução normativa sobre o tema foi submetida à audiência pública (AP nº 007/2014), que 

teve 131 contribuições, das quais 76 foram aceitas.  

Destaque-se, por oportuno, que nenhuma das contribuições sobre eventual ilegalidade 

ou inconstitucionalidade da medida foi aceita. A explicação que parece mais plausível para 

essa recusa em considerar essas contribuições é aquela proferida pelo (à época) diretor da 

ANEEL André Pepitone da Nóbrega, em seu voto sobre a pertinência da realização de 

audiência pública sobre o tema: “ressalta-se que a regra está sendo elaborada por imposição 

legal, não cabendo a análise de impacto regulatório, que avalia a conveniência e 

oportunidade de elaboração de ato normativo. A ANEEL não possui a opção de não 

regular”246.  

Então, foi editada a Resolução Normativa ANEEL nº 612/2014, que dispõe sobre o 

encargo tarifário da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE e a CONTA-ACR, 

regulando, assim, o Decreto nº 8.221/2014. Seguindo a dicção do Decreto por ela 

regulamentada, a Resolução Normativa ANEEL nº 612/2014 determina que aportes do 

Tesouro Nacional e os repasses da CONTA-ACR, efetuados pela Câmara de Comercialização 

de Energia Elétrica – CCEE servirão para pagar, total ou parcialmente, os custos da exposição 

involuntária no mercado de curto prazo e do despacho termoelétrico associado aos CCEAR na 

modalidade por disponibilidade, incorridos pelas concessionárias de distribuição entre 

fevereiro e dezembro de 2014, estabelecendo, ainda, que os custos não cobertos por esses 

repasses deverão ser recuperados pelas concessionárias de distribuição no processo de 

recomposição tarifária subsequente. 

Em relação, ao papel da CCEE, a Resolução determina a obrigação da Câmara de 

instituir uma conta específica para essas operações, devendo manter registro contábil em 

separado, além de ficar responsável pela contratação de banco gestor e agente fiduciário para 

movimentarem a conta. Além disso, a CCEE deve prestar informações aos credores e 

contratar auditoria independente para escrutinar a conta. Além disso, a Resolução dispôs 

sobre o mecanismo de repasses, sobre a liquidação das operações e sobre os impactos da 

Conta-ACR na Conta de Desenvolvimento Energético – CDE. 

Feita a regulamentação da Conta-ACR pela ANEEL, o passo seguinte era a 

“internalização” da norma pela CCEE. Cumpre realizar, agora, a análise das interações 

                                                      
246 Voto do Diretor André Pepitone da Nóbrega no Processo Administrativo ANEEL nº 48500.001624/2014-43 
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associativas havidas no âmbito da CCEE e em relação aos procedimentos estatutários que 

foram observados para permitir a viabilização das referidas contratações das operações de 

crédito. À época das contratações, a CCEE tinha como atores influentes no seu quadro 

associativo diversos agentes sob controle estatal, conforme se verifica do quadro dos maiores 

agentes de geração de energia à época da publicação do Decreto nº 8.221/2014 e da 

contratação dos dois primeiros financiamentos: 

 

 

 

Essa influência das geradoras de energia sob controle de entidades da Administração 

Pública Federal deve ser considerada à luz da relevante participação das distribuidoras de 

energia nas deliberações da CCEE – conforme tabela das maiores distribuidoras do país no 

ano de 2014. Ora, essa categoria de agentes era diretamente interessada na aprovação dos 

financiamentos a serem contratados nos termos do Decreto nº 8.221/2014.  
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É dizer: são três as categorias representadas no âmbito deliberativo da CCEE, uma 

delas diretamente interessada na contratação dos financiamentos propostos (distribuidoras), 

outra sujeita a forte ingerência estatal (geração), que, por sua vez, também tinha interesse 

(nem que seja político) na referida contratação, e a terceira – dos comercializadores. No 

entanto, em relação à categoria de comercializadores, não se tem dados suficientes para 

determinar a inclinação (se pró ou contra a contratação de financiamento); porém, é 

importante notar que entidades representativas de grandes consumidores de energia247 (classe 

abrangida pela categoria de “comercializadores”) ajuizaram diversas ações judiciais248 para 

obstar a cobrança de valores referentes ao custeio dos repasses às distribuidoras para 

cobertura de despesas extraordinárias de energia em 2013 e 2014. No entanto, como o Anexo 

IV da Ata da 56a AGE da CCEE não apresenta efetivamente a declaração de voto, essas ações 

judiciais parecem demonstrar uma inclinação da categoria de comercializadores (incluindo aí 

os grandes consumidores) em sentido contrário às operações de crédito e, em última instância, 

contra a própria tentativa de ampliação das atribuições da CCEE. 

No processo deliberativo do primeiro financiamento, a aprovação se deu pela maioria 

de 86,978% dos presentes votantes. Neste sentido, é razoável crer que os 29,48%249 do total 

dos votos, alocado às distribuidoras de energia tenham sido favoráveis à contratação, em 

                                                      
247 Como, por exemplo: (i) ABRACE - Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e 
de Consumidores Livres; (ii) ANACE – Associação Nacional dos Consumidores de Energia, (iii) ABQUIM - 
Associação Brasileira da Indústria Química; (iv) ABVIDRO - Associação Brasileira das Indústrias de Vidro; 
(v) ABICLOR - Associação Brasileira das Indústrias de Álcalis, Cloro e Derivados. 
248 Segundo a Nota Técnica nº 174/2016-SGT/ANEEL, ao menos 22 ações judiciais questionando, direta ou 
incidentalmente, o pagamento de valores para custeio da Conta-ACR foram ajuizadas entre 2014 e 2016.  
249 Conforme: Anexo IV da Ata da 56a Assembleia Extraordinária da CCEE. 
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virtude da situação desesperadora pela qual passavam as distribuidoras e, assim, pelo interesse 

natural em obter recursos para reequilibrarem sua situação financeira.  

Além disso, cabia à categoria de geração 42,21%250 dos votos totais. Destes votos 

atribuídos à categoria de geração, 19,831%251 eram detidos por sociedades de economia mista 

da administração pública federal. Já, em relação à categoria de comercialização – a qual 

foram atribuídos 28,31%252 do total de votos – só a Eletrobras detinha 5,52%253 dos votos. 

Esses fatores significam que, além dos 29,48%254 de votos atribuídos às distribuidoras, ainda 

é possível crer que outros 20,351%255 dos votos favoráveis à contratação da operação seja 

decorrente da manifestação de vontade de entes da Administração Pública Federal Indireta – o 

que implica no seguinte cenário: 49,831%256 dos votantes (praticamente a metade) era 

constituída por partes com interesse direto na operação e por partes relacionadas ao ente que 

determinou a realização da operação. Isto é, aproximadamente 57%257 dos votos favoráveis à 

contratação vieram de (i) partes com interesse direto na contratação; e (ii) partes relacionadas 

ao Governo Federal, que determinou a contratação em si.  

Esses fatores parecem consideráveis quando se constata que, à época da primeira 

contratação, apenas 18 agentes detinham,258 individualmente, mais de 1% dos votos259 – o que 

denota claro cenário de dispersão de votos. Desses 18 agentes, apenas 2 não eram agentes de 

distribuição ou sociedades de economia mistas – CESP e Tractebel260. Ao que parece, em um 

cenário de dispersão de votos, o fato de sociedades de economia mista federais (com mais de 

1% de votos) deterem, em conjunto, mais de 20% dos votos demonstra uma capacidade de 

exercício de influência pela Administração Federal, que – somente na categoria de geração 

detém quase a metade dos votos a ela atribuídos. 

 Ultrapassados esses aspectos, é fundamental afirmar que a efetivação das novas 

atribuições instituídas por vontade governamental não foi propriamente bem aceita. Na 

verdade, justamente à época das deliberações sobre a efetiva contratação dos financiamentos, 

três conselheiros renunciaram a seus mandatos, o que conduziu à percepção de que as 

                                                      
250 Id. Ibid. 
251 Id. Ibid. 
252 Id. Ibid. 
253 Id. Ibid. 
254 Id. Ibid. 
255 Id. Ibid. 
256 Id. Ibid. 
257 Id. Ibid. 
258 Id. Ibid. 
259 Idi. Ibid. 
260 Id. Ibid. 
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adequações das operações ao objeto social original da CCEE e à sua função precípua de 

viabilizar a comercialização de energia elétrica não eram tão evidentes quanto a proporção 

dos votos assembleares daria a entender. Veja-se: 

 

 

 Como se observa, justamente à época da aprovação da contratação, 3 dos 5 

conselheiros da CCEE renunciaram a seus cargos. Apesar de dois terem alegados motivos 

pessoais, o momento dessa decisão desperta elucubrações sobre eventual relação dessas 

renúncias com a nítida ingerência do Governo Federal nas atividades da CCEE. O 

Conselheiro Luciano Freire, por sua vez, foi bastante claro quanto aos motivos que o levaram 

a tomar essa decisão: entendimento de que a decisão conflita com os próprios fundamentos da 

Conselheiro 
Data de 

Renúncia 

Término do 

Mandato 

Razão Constante da 731ª 

Reunião do Conselho 

Sr. Luciano 

Macedo Freire 

22/04/2014 - 56ª 

AGE 
24/04/2016 

“A atribuição recentemente 

conferida à CCEE para a 

contratação de empréstimo 

financeiro e posterior repasse as 

distribuidoras de energia elétrica, 

entra em conflito com o princípio 

da livre interação entre oferta e 

demanda. [...] Entendo que a 

solução confere à Câmara uma 

atribuição que difere daquelas 

usuais a um operador de mercado 

e que pode, com isso, desviar seu 

foco de atuação e prejudicar a 

independência com a qual deve 

atuar”. 

Sr. Paulo Henrique 

Siqueira Born  

23/04/2014 – 731ª 

Reunião do CAd 
24/04/2016 “Por razões pessoais”. 

Sr. Ricardo 

Antonio Gobbi 

Lima  

23/04/2014 – 731ª 

Reunião do CAd 
02/05/2015 “Por razões de foro íntimo”. 
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liberalização do segmento de comercialização de energia, além do potencial de prejudicar a 

independência decisória da associação civil de direito privado. Ou seja, apesar de, em âmbito 

assemblear, a operação ter sido aprovada por substancial maioria (apesar dos cenários de 

aparente conflito de interesses e exercício de poder de controle em benefício “próprio” por 

alguns agentes), a maioria do Conselho de Administração optou por não endossar a decisão, 

renunciando ao cargo junto à CCEE, não se vinculando, assim, a essa decisão que, ao cabo e 

ao fim, já estava tomada e determinada – o que parece ser um indício de que houve, na 

verdade, uma influência indevida da Administração Federal nas deliberações da CCEE.  

 Em primeiro lugar, a situação aponta que a ampliação do escopo da atuação da 

CCEE decorreu de expressa determinação legislativa, de modo que as opções de cursos de 

ação para a CCEE e para os próprios agentes contrários não pareciam muitas; afinal, apesar de 

ser uma associação civil de direito privado, a CCEE teve sua criação autorizada por lei e tem 

adesão obrigatória, de modo que, da perspectiva da CCEE, não parece possível descumprir 

uma atribuição que lhe foi legalmente atribuída. Já, do lado dos agentes discordantes, ou se 

conforma com a determinação legal, ou se desliga do mercado, deixando de exercer assim sua 

atividade empresária, já que a adesão a CCEE é obrigatória.  

Apesar dessa aparente discordância entre a maioria dos membros do conselho de 

administração (considerando a renúncia quase que simultânea de 3 dos 5 conselheiros) e um 

potencial indício de descontentamento da categoria de comercializadores de energia em 

relação à contratação das operações de crédito, a CCEE, então, contratou três financiamentos 

junto a instituições financeiras, a fim de captar recursos para a Conta-ACR. As operações 

contratadas tiveram as seguintes características: (i) o 1º Financiamento foi assinado em 25 de 

abril de 2014 e tinha como objeto a disponibilização, pelas instituições financeiras de linha de 

crédito até o limite de R$ 11,2 bilhões, cuja contraprestação se deu, basicamente, pelo 

pagamento de juros calculados com base no CDI mais 2,525% ao ano; (ii) o 2o 

Financiamento, assinado em 15 de agosto de 2014, dispunha sobre a contratação de linha de 

crédito no montante de R$ 6,57 bilhões e a operação teve custo baseado no CDI mais 2,90% 

ao ano; (iii) o 3o Financiamento, por sua vez, foi celebrado em 27 de março de 2015, no valor 

de até R$ 3,98 bilhões, sendo que o custo da operação foi estabelecido com base no CDI mais 

3,15% ao ano. 

Na prática, as operações de crédito contratadas pela CCEE observaram a seguinte 

dinâmica: com a celebração dos “Contratos de Abertura de Linha de Crédito e 

Financiamento”, a CCEE, satisfeitas condições precedentes pactuadas nos Contratos, realiza a 

solicitação de desembolso junto aos bancos credores. Antes mesmo da solicitação de 
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desembolso, porém, a CCEE apura a necessidade de recursos para as distribuidoras que serão 

cobertas pelo financiamento e os informa à ANEEL, que deverá, mensalmente, homologar os 

valores a serem repassados a cada uma das distribuidoras.  

Mediante esta solicitação, cada banco credor realiza uma transferência eletrônica 

disponível – TED à conta corrente de titularidade da CCEE e especificamente vinculada à 

operação de crédito (a Conta-ACR). A partir daí, em cumprimento ao disposto no §1º, do 

artigo 1ºdo Decreto nº 8.221/2014, o banco gestor da conta vinculada (nesse caso, o Banco 

Bradesco) promoveria, por conta e ordem da CCEE, o pagamento das despesas operacionais 

da operação, inclusive aquelas relacionadas à assessoria jurídica dos credores.  

 Na sequência, o banco gestor realizaria a transferência de recursos nas contas de 

aporte de garantias financeiras261 de cada uma das distribuidoras de energia, nos termos e 

montantes indicados pela CCEE ao banco gestor. Uma vez recebidos os montantes das 

operações de crédito, as distribuidoras de energia têm suas posições no mercado de curto 

prazo devidamente liquidadas. Com o saldo remanescente, as distribuidoras efetuam o 

pagamento dos contratos bilaterais referentes às cotas de garantia física contratadas no 

contexto da renovação das concessões de geração.  

 Na outra ponta da cadeia comercial da energia elétrica, os consumidores, ao pagarem 

suas contas de energia para a concessionária de distribuição de energia local, realizam o 

recolhimento do encargo setorial da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE. Desde a 

edição do Decreto nº 8.221/2014, a CDE passou a considerar – na proporção do mercado 

cativo de cada concessionária de distribuição de energia – os valores do principal e acessórios 

de cada operação de crédito, além de instituir um fundo de reserva para assegurar recursos 

para o adimplemento das operações. Nos termos da Resolução Normativa nº 612/2014, a 

ANEEL homologa, no âmbito de cada processo de revisão tarifária de 2015, o montante do 

encargo setorial de CDE cobrado nas tarifas de energia elétrica, a ser recolhido pelas 

concessionárias de distribuição à CDE. 

Desta forma, esses valores recolhidos para contribuição à CDE seguem para a conta de 

aporte de garantias financeiras de cada uma das distribuidoras. Então, o banco gestor realiza 

débitos na conta da distribuidora e os repassa diretamente à conta vinculada à operação 

                                                      
261 Como condição necessária à adesão de agentes aos quadros associativos da CCEE, é necessária a abertura de 
conta corrente, em nome do agente aderente, em banco e agência especificados pela CCEE, com o objetivo de 
centralizar, nessa conta corrente, as garantias financeiras que devem ser aportadas pelo agente, de acordo com as 
características de sua operação, bem como servirá para a liquidação financeiras das operações realizadas no 
âmbito da CCEE.  
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(Conta-ACR). Assim, na prática, é cada distribuidora que cumpre suas obrigações decorrentes 

da operação de crédito perante a CCEE, sem que haja um efetivo débito da CDE – muito 

embora o registro formal da tramitação de recursos ocorra pela CDE262. Para fins de 

ilustração, é oportuna a análise do fluxograma elaborado pela CCEE para explicar a dinâmica 

das referidas operações de crédito: 

 

                                                      
262 Conforme Anexo I à Nota Técnica nº 99/2014-SER/ANEEL, de 02 de abril de 2014. 
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 Não se pretende, aqui, discutir sobre o acerto – ou não – da aprovação da 

contratação das operações de crédito. Na verdade, o objetivo, a partir de agora, é avaliar se – à 

luz dos interesses envolvidos, da atuação relevante da Administração Pública Federal nas 

deliberações assembleares e das finalidades precípuas da CCEE, a ampliação do objeto da 

Câmara por força de decreto, aliada a esse nível de influência do Governo Federal pode 

ilustrar uma insuficiência dos mecanismos de governança da CCEE. 

 

IV.3. (IN)SUFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DE GOVERNANÇA DA CCEE E 

INSEGURANÇA REGULATÓRIA 

 

 Retomando as constatações apresentadas na pesquisa empírica sobre a composição 

do conselho da CCEE, parece oportuno mencionar que os três conselheiros que optaram por 

renunciar no contexto de iminente aprovação para a celebração dos contratos de 

financiamento para a Conta-ACR fazem parte do grupo dos 6 conselheiros com passagens por 

sociedades empresárias privadas. Embora não seja possível extrair uma relação de causalidade 

desse fato, é, ainda assim, possível conjecturar a respeito desse fato. Seria essa uma 

demonstração de que a heterogeneidade de formação do conselho de administração da CCEE 

pode fomentar discussões mais profundas sobre as atividades da Câmara? Ou, ainda, estaria 

essa coincidência relacionada ao fato de que os casos de revolving door pública-pública, de 

fato, estão mais propensos a apresentarem comportamentos oportunistas? – isto é, justamente 

os conselheiros que não ocuparam previamente cargos em órgão governamentais optaram por 

não endossar uma determinação governamental cuja razoabilidade e adequação eram 

amplamente questionáveis. 

 Apesar de parecer razoável pretender que uma associação civil com função tão 

relevante à estabilidade do segmento de comercialização de energia siga boas práticas de 

governança, não é bem isso que ocorre no caso da CCEE. Porém, acredita-se que a ausência 

de determinação legal expressa sobre a governança de associações não gere incentivos 

suficientes para que uma relação hipersuficiente do Poder Público seja modificada. Essa 

hipersuficiência, por sua vez, parece decorrer de fatos como (i) a permanência de entes da 

Administração Pública Federal como agentes que possuem grande número de votos no âmbito 

das deliberações assembleares; (ii) a Administração Pública Federal ter assegurado o direito à 

eleição do presidente do Conselho da CCEE, além do substancial poder de influência 
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decisória; (iii) o fato de esse presidente, escolhido pela Administração Pública desempenhar, 

de maneira reiterada, cumulativamente o cargo de superintendente da CCEE, limitando a 

autonomia do Conselho; (iv) os indícios de revolving door público-público no âmbito da 

composição do Conselho; e (v) a ausência de mecanismos de governança para limitar essa 

influência. 

Além desse fato de o Poder Público ter influência substancial nas deliberações da 

CCEE, existem deficiências institucionais em sua governança, à luz, por exemplo, do Guia 

IBGC de Melhores Práticas do Terceiro Setor, tais como: (i) duração dos mandatos de 

conselheiros; (ii) reiterada cumulação, por uma única pessoa, dos cargos de conselheiro e 

superintendente; (iii) certa homogeneidade na composição dos conselhos de administração; 

(iv) falta de transparência no processo de deliberação para escolha de conselheiros. Esses 

aspectos, por si só, não seriam necessariamente prejudiciais ao segmento de comercialização 

de energia. Na verdade, o exercício dessa influência decisória em privilégio de interesses de 

entes públicos e em detrimento dos interesses de outros agentes, beneficiado pela 

inconsistência do desenho institucional da CCEE e dos mecanismos de governança à sua 

disposição é que são causa de atenção e reflexão.  

A isso, soma-se o fato de que, conforme verificado no caso em tela, o Governo Federal 

exerceu o seu poder de controle à medida que, pela instituição de um decreto, atribuiu nova 

competência à CCEE – estranha à sua função precípua de liquidação de operações de compra 

e venda de energia elétrica –, que é uma associação privada. Esse fator, inclusive, ensejou 

uma certa inação por parte da própria agência reguladora do setor, que se viu obrigada a 

simplesmente fazer cumprir a determinação legal, sem a realização de juízo técnico sobre a 

natureza e os impactos da medida.  

Ainda que a governança da CCEE fosse aderente às melhores práticas de governança 

aplicável a associações, a alteração – mediante decreto – dos objetivos e competências da 

associação, por si só, parecem ser prejudiciais à adoção de quaisquer mecanismos de 

governança, uma vez que não existe, na legislação vigente, institutos que obstem a livre 

intervenção do Governo na atuação da CCEE, como se verifica, inclusive, do caso analisado. 

Ora, ainda que sejam adotadas práticas para aumentar a transparência, a accountability e um 

sistema de balanceamento no exercício de poder de controle Federal, o simples fato de um 

decreto presidencial poder alterar unilateralmente as atribuições de uma associação civil de 

direito privado demonstra a fragilidade dessa associação ao arbítrio de um único ente, de 

modo que os agentes do setor ou a própria ANEEL parecem não poder se insurgir – seja 

porque a agência, no caso analisado, se sujeitou sem resistência às determinações do decreto, 
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mesmo havendo relevantes aspectos técnicos em jogo, seja pelo fato de a própria 

Administração Pública deter participação relevante nas deliberações assembleares. Esses 

fatores, por sua vez, são inspiradores de certa insegurança jurídica e instabilidade regulatória 

– que são nocivos à capacidade de atração de investimentos no setor elétrico brasileiro. 

Nesse caso, a insegurança e a imprevisibilidade quanto ao comportamento 

governamental na alteração das regras do jogo acaba impactando o custo de investimento no 

setor elétrico brasileiro263. Por sua vez, a melhor maneira264 de alterar esse cenário é pelo 

estabelecimento de mecanismos que permitam a contenção desses anseios arbitrários e 

oportunistas do governo para que os seus compromissos seja tidos como dignos de crédito.  

No caso estudado neste trabalho, houve uma verdadeira reformulação do desenho 

institucional e do marco regulatório do setor elétrico, promovida unilateralmente265 pelo 

Governo Federal, causando diversos impactos aos agentes do setor. Para corrigir os impactos 

negativos decorrentes dessa alteração institucional, o Governo parece ter agido de forma 

oportunista, se valendo da ausência de restrições formais vinculantes e exequíveis contra esse 

tipo de modus operandi, alterando por decreto as competências de uma associação civil de 

direito privado. Neste contexto, a falta de limites institucionais significou um esvaziamento 

dos mecanismos de governança recomendados decorrentes de regras informais (Guia IBGC), 

de modo que, para inspirar confiança de que seus compromissos são dignos de crédito no 

âmbito do segmento de comercialização de energia, parece correto afirmar que será necessária 

uma alteração do próprio desenho institucional do segmento, instituindo-se mecanismos que 

limitem os arbítrios do Governo. Na verdade, “o que está em questão não é apenas o caráter 

incremental da mudança institucional, mas também o problema de engendrar instituições que 

propiciem compromissos dignos de crédito para que se fechem acordos mais eficientes”.266 

                                                      
263 “A segurança regulatória e o volume de investimentos são temas diretamente relacionados. Quanto maior a 
percepção do agente econômico com relação à previsibilidade dos impactos e re exos das normas, regras e leis 
no seu negócio, maior a segurança regulatória, menor o “spread” de risco que será aplicado ao custo de 
capital e, portanto, melhor será a preci cação pelo investidor. Por outro lado, a falta de previsibilidade causada 
por modi- cações regulatórias pontuais ou sem a devida análise lógica que a justi que, e também sem uma visão 
mais estrutural do mercado, causam instabili- dade regulatória e desestimulam novos investimen- tos. O setor 
energético, por ser altamente regulado e de capital intensivo, não conseguirá atrair investi- mentos sem 
segurança regulatória”. Conforme: ARAÚJO, Marcelo. In.: Entrevistas com Agentes do Setor Energético sobre 
Segurança Regulatória. Disponível em: 
https://fgvenergia.fgv.br/sites/fgvenergia.fgv.br/files/coluna_opiniao_junho_-_entrevistas_v2.pdf  
264 NORTH, Douglass C. Institutions and Credible Commitment. Op. cit. Pg. 17. 
265 MARQUES NETO, Floriano Azevedo. MOREIRA, Egon Bockmann; GUERRA, Sergio. Dinâmica da 
Regulação: estudo de casos da jurisprudência brasileira – a convivência dos tribunais e órgãos de controle com 
agências reguladoras, autoridade da concorrência e livre iniciativa / Floriano de Azevedo Marques Neto, Egon 
Bockmann Moreira, Sérgio Guerra.– Belo Horizonte : Fórum, 2020. Pg. 214. 
266 NORTH, Douglass C. Instituições, Mudança Institucional e Desempenho Econômico. Op. Cit. Pg. 95. 
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Não obstante, se “a resposta organizacional aos aumentos de custos de agência política é a 

redução da parcela de relevância de os grupos de interesse têm na regulação”267, no caso do 

setor elétrico, essa resposta organizacional aparenta ser de difícil implementação, em virtude 

da natureza estratégica do setor elétrico e do importante papel que o segmento de 

comercialização possui nesse setor com características sistêmicas. De todo modo, parece que, 

como mencionado, a redução da relevância da Administração Pública Federal no controle da 

CCEE demanda, necessariamente, uma reforma institucional que passe pela adoção de 

mecanismos de governança mais eficientes e com maior blindagem da Câmara aos arbítrios 

do Governo.  

  

                                                      
267 LAFFONT, Jean-Jacques. TIROLE, Jean. “The Politics of Government Decision-Making: A Theory of 
Regulatory Capture.” The Quarterly Journal of Economics, vol. 106, no. 4, 1991, pp. 1089–1127. JSTOR, 
www.jstor.org/stable/2937958. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O objetivo deste trabalho era realizar uma análise institucional da governança da 

CCEE, mediante a realização de um estudo de caso específico. Essa investigação toma como 

base a noção de que as instituições são as regras do jogo da vida em sociedade e que essas 

regras são fundamentais para reduzir os custos inerentes às transações. A governança, por sua 

vez, consiste no conjunto de mecanismos institucionalmente disponíveis às partes de uma 

transação para equilibrar e ordenar essa transação. 

Incialmente, foi feita uma análise da legislação e regulação aplicável à CCEE e às 

associações civis em geral. O intuito foi identificar quais as regras de governança legalmente 

aplicáveis às associações e à CCEE, para verificar se a CCEE segue, descumpre ou supera as 

regras vigentes de governança. Neste contexto, se constatou que as associações estão sujeitas 

a regulamentação bastante lacunosa e que as principais regras sobre mecanismos de 

governança para associações civis são, principalmente aquelas decorrentes do Guia IBGC.  

Na sequência, foram apresentados alguns dos principais mecanismos de governança 

corporativa aplicáveis a associações civis segundo o IBGC (com foco específico no Conselho 

de Administração da CCEE) e constatou-se que, em relação a aspectos como transparência em 

âmbito deliberativo, existência de mecanismos preventivos a situações de conflitos de 

interesses, mecanismos de controle contra comportamentos oportunistas de stakeholders, 

dentre outros, a CCEE não está aderente a essas “melhores práticas” de governança para o 

terceiro setor. Desta análise, portanto, se constata que, de fato, as associações civis estão 

sujeitas a regras formais menos rígidas de governança corporativa e que, em relação às regras 

informais, a CCEE não se adequa a várias das chamadas “melhores práticas” do setor. 

Na sequência, foi realizada uma análise específica da governança interna da CCEE, 

consistindo na análise das regras de nomeação, deliberação e decisão dos órgãos de 

administração da CCEE. Apesar de não se ter comprovado a hipótese de que as sociedades 

sob controle estatal são as maiores votantes no âmbito deliberativo da CCEE – muito em 

virtude da falta de clareza nas informações sobre manifestações de votos – parece ter se 

comprovado a hipótese de que a maioria dos conselheiros de administração eleitos ao longo 

dos 15 anos de CCEE é oriundo de entes da administração pública federal.  

Ademais, verificou-se a existência de certa homogeneidade entre os perfis dos 

conselheiros da CCEE (e em especial dos ocupantes dos cargos de presidentes do Conselho), 

o que pode ser um sinal de que esse órgão está mais sujeito à captura pelo poder público – 
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uma hipótese brasileira – e de que o órgão apresenta sinais de revolving door pública-pública, 

sendo suscetível a adoção de comportamentos oportunistas pelos entes governamentais com 

ingerência sobre a CCEE. 

Foi feito, ainda, um estudo de caso sobre a atuação da CCEE como intermediadora 

para a contratação de empréstimos para o financiamento das distribuidoras deficitárias em 

decorrência dos efeitos da MP 579/12. Neste contexto, partiu-se da premissa de que essa 

atuação parece ser “um desvio da CCEE de seu principal mandato, qual seja, liquidar 

operações financeiras relativas à compra e venda de eletricidade e evitar fraudes no 

mercado” e, portanto, isso não era desejável. Além da análise da cronologia dos fatos que 

resultaram na necessidade de a CCEE atuar como intermediadora de recursos, foram 

analisadas as atas de deliberação da CCEE sobre o tema, buscando verificar se houve 

divergência interna e qual foi a forma de deliberação e aprovação desses financiamentos para, 

ao final, tentar concluir se o eventual poder de controle indireto da Administração, aliado ao 

perfil dos conselheiros, poder ter contribuído para que a CCEE se desvirtuasse de suas 

atribuições originais.  

Em relação a essa investigação, foi constatado que (i) a própria agência reguladora do 

setor optou por não fazer juízo de valor sobre a medida, entendendo que se tratava de 

determinação legal expressa decorrente do Decreto nº 8.221/14, não sendo passível de 

questionamentos ou de análises de conveniência e oportunidade por parte do órgão regulador; 

(ii) as distribuidoras de energia (partes diretamente interessadas nas contratações pretendidas) 

e as sociedades sob controle estatal federal representavam praticamente a metade dos votantes 

no âmbito da deliberação assemblear da CCEE – o aparenta um cenário de potencial conflito 

de interesses; (iii) apesar de o resultado da deliberação assemblear ter sido por uma diferença 

substancial de votos, verificou-se que diversos agentes da categoria dos comercializadores se 

insurgiram contra a medida e judicializaram a questão; (iv) da mesma forma, 3 dos 5 

membros do Conselho optaram por renunciar a seus mandatos e não endossaram a decisão da 

Câmara, o que também parece demonstrar uma insatisfação com o alargamento unilateral das 

competências da CCEE promovido pelo Governo Federal. Portanto, o caso da intermediação 

de financiamentos pela CCEE teria sido uma situação de comportamento oportunista do poder 

público, relacionada aos mecanismos pouco robustos de governança que são aplicáveis à 

CCEE e às associações civis em geral.  

Apesar de se pretender um órgão com autonomia privada, patrimonial e deliberativa, 

os órgãos da CCEE possui certa homogeneidade em sua composição que não deveria ser tão 

acentuada, segundo critérios de governança corporativa, em virtude do potencial aumento de 
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custos de agência. Mais ainda, se houve algum tipo de pretensão de se instituir uma estrutura 

de governança pelo mercado, típica da autorregulação, a natureza jurídica da CCEE aliada aos 

mecanismos de atribuição de votos, histórico de eleição de membros e esse potencial indício 

de exercício de poder de controle pela Administração Pública Federal pode indicar que, na 

verdade, a CCEE se estrutura em um modelo de governança hierárquica com possibilidade de 

captura pública-pública – cuja plausibilidade será testada pelo estudo de caso mencionado.  

A CCEE tem importante papel, e a obrigatoriedade de adesão é barreira de entrada no 

segmento a agentes privados que queiram participar do mercado. Ausência de autonomia da 

vontade deveria significar maior cuidado com preservação de interesses alheios àqueles do 

Governo Federal.  

A sujeição da CCEE a influência direta do poder público – comprovada pela 

ampliação sumária de seus objetivos - pode demonstrar fragilidade institucional e insegurança 

regulatória. Isto é, se o poder público pode, de forma unilateral, alterar o objeto do ente 

responsável pela efetivação financeira dos contratos de compra e venda de energia elétrica e 

dar em garantia de obrigações de terceiros, decorrentes de suas falhas regulatórias, não parece 

possível assegurar que o desenho institucional proporciona a segurança de que as obrigações 

associativas contraídas são dignas de crédito, o que demonstraria uma falha institucional do 

próprio desenho do setor.  

Nesse caso, acredita-se que a falta de regramento específico para associações – ao 

contrario do que ocorre com agências ou sociedades estatais – sobre mecanismos de 

governança relacionadas ao exercício abusivo de poder deliberativo estatal ou, ainda, da 

própria ampliação de seu rol de atribuições pode ser a causa desse problema. Neste contexto, 

é pertinente propor a seguinte reflexão: a atividade prestada pela CCEE não poderia ser 

empresária e privada, sujeita a forte regulação, tal como ocorre com as sociedades de bolsa de 

valores e balcão organizado? Esta dinâmica ocorre em diversos países e poderia ser uma 

solução para essas deficiências – em relação à B3, por exemplo, que tem objeto social e 

desempenha atividades que, em alguns pontos, se assemelham às da CCEE. De todo modo, 

entende-se que a redução da relevância da Administração Pública Federal no controle da 

CCEE demanda, necessariamente, uma reforma institucional que passe pela adoção de 

mecanismos de governança mais eficientes e com maior blindagem da Câmara aos arbítrios 

do Governo.  
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APÊNDICE I  

LEVANTAMENTO DA COMPOSIÇÃO DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS DA CCEE 

 

 

2019 

Conselho de Administração – CAD 

NOME CARGO TERMO BACKGROUND INDICAÇÃO 

Rui Guilherme 
Altieri Silva 

Presidente do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2015 
Término 
Previsto: 2019  
Recondução: 
2019 
Término: 
VIGENTE 

–   CELPA (Centrais 
Elétricas do Pará); 
–  Superintendente 
de Regulação 
Econômica e 
Estudos do Mercado 
da ANEEL. 

Ministério de 
Minas e 
Energia 

Talita Porto 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2016 
Término 
Previsto: 2020 
Recondução: 
N/A 
Término: 
VIGENTE 
 

–   Conselheira da 
ABRAGEL 
–   Gerente de 
regulação da Renova 
e Superintendente da 
EPE 
–  Eletrobrás, 
CEPEL, Furnas, 
PSR, Andrade & 
Canellas e AES 

Fórum das 
Associações do 
Setor Elétrico –
FASE/ apoio 
do setor de 
geração  

Ary Pinto 
Ribeiro Filho 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE  

Eleição: 2014 
Término 
Previsto: 2018 
Recondução: 
2016 
Término: 
VIGENTE 
 

–  Companhia de 
Eletricidade do 
Estado do Tocantins 
(CELTINS) 
– Companhia 
Energética de 
Pernambuco (Celpe) 
– NC Energia 
– Companhia 
Hidroelétrica do São 
Francisco (Chesf); 
–  Assessor do 
Diretor da ANEEL. 

Fórum das 
Associações do 
Setor Elétrico –
FASE /Apoio 
do setor de 
consumo, 
representada 
pelas 
ABRACEEL e 
ABRACE. 
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Solange David 

Membro e Vice-
Presidente do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2014 
Término 
Previsto: 2018  
Recondução: 
2016 
Término: 
VIGENTE 
 

–   Gerente executiva 
jurídica da CCEE 

Fórum das 
Associações do 
Setor Elétrico -
FASE / Apoio 
das 
concessionárias 
de distribuição 

Roseane Santos 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE  

Eleição: 2019 
Término 
Previsto: 2023  
Recondução: 
N/A 
Término: 
VIGENTE 
 

– Advogada com 
foco em energia 
elétrica; 
– Diretora executiva 
da área de Energia e 
Regulatório de 
escritório de 
advocacia. 

 

SUPERINTENDÊNCIA 

Rui Guilherme 
Altieri Silva 

Presidente do 
CAd e 
Superintendente 
da CCEE 

Eleição: 2015 
Término 
Previsto: 2019  
Recondução: 
2019 
Término: 
VIGENTE 

–   CELPA (Centrais 
Elétricas do Pará); 
–  Superintendente 
de Regulação 
Econômica e 
Estudos do Mercado 
da ANEEL. 

Ministério de 
Minas e 
Energia 

 
 

2018 

Conselho de Administração – CAD 

NOME CARGO TERMO BACKGROUND INDICAÇÃO 

Rui Guilherme 
Altieri Silva 

Presidente do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2015 
Término 
Previsto: 2019  
Recondução: 
2019 
Término: 
VIGENTE 

–   CELPA (Centrais 
Elétricas do Pará); 
–  Superintendente 
de Regulação 
Econômica e 
Estudos do Mercado 
da ANEEL. 

Ministério de 
Minas e Energia 

Talita Porto 
Membro do 
Conselho de 
Administração 

Eleição: 2016 
Término 
Previsto: 2020 

–   Conselheira da 
ABRAGEL 
–   Gerente de 

Fórum das 
Associações do 
Setor Elétrico –
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da CCEE Recondução: 
N/A 
Término: 
VIGENTE  

regulação da Renova 
e Superintendente da 
EPE 
–  Eletrobrás, 
CEPEL, Furnas, 
PSR, Andrade & 
Canellas e AES 

FASE/ apoio do 
setor de geração 

Ary Pinto 
Ribeiro Filho 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE  

Eleição: 2014 
Término 
Previsto: 2018 
Recondução: 
2016 
Término: 
VIGENTE 
 

–  Companhia de 
Eletricidade do 
Estado do Tocantins 
(CELTINS) 
– Companhia 
Energética de 
Pernambuco (Celpe) 
– NC Energia 
– Companhia 
Hidroelétrica do São 
Francisco (Chesf); 
–  Assessor do 
Diretor da ANEEL. 

Fórum das 
Associações do 
Setor Elétrico –
FASE /Apoio do 
setor de 
consumo, 
representada 
pelas 
ABRACEEL e 
ABRACE. 

Solange David 

Membro e Vice-
Presidente do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2014 
Término 
Previsto: 2018  
Recondução: 
2016 
Término: 
VIGENTE 
 

–   Gerente executiva 
jurídica da CCEE 

Fórum das 
Associações do 
Setor Elétrico -
FASE / Apoio 
das 
concessionárias 
de distribuição 

Roberto Castro 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE  

Eleição: 2014 
Término 
Previsto: 2018  
Recondução: 
2015 
Término: 2019 
 

–   CESP 
(Companhia 
Energética de São 
Paulo),  
–  Elektro   
–  CPFL Energia 

Fórum das 
Associações do 
Setor Elétrico -
FASE / apoio do 
setor de 
comercialização.

SUPERINTENDÊNCIA 

Rui Guilherme 
Altieri Silva 

Presidente do 
CAd e 
Superintendente 
da CCEE 

Eleição: 2015 
Término 
Previsto: 2019  
Recondução: 
2019 
Término: 

–   CELPA (Centrais 
Elétricas do Pará); 
–  Superintendente 
de Regulação 
Econômica e 
Estudos do Mercado 

Ministério de 
Minas e Energia 
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VIGENTE da ANEEL. 

 
 

2017 

Conselho de Administração – CAD 

NOME CARGO TERMO BACKGROUND INDICAÇÃO 

Rui Guilherme 
Altieri Silva 

Presidente do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2015 
Término 
Previsto: 2019  
Recondução: 
2019 
Término: 
VIGENTE 

–   CELPA (Centrais 
Elétricas do Pará); 
–  Superintendente 
de Regulação 
Econômica e 
Estudos do Mercado 
da ANEEL. 

Ministério de 
Minas e Energia 

Talita Porto 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2016 
Término 
Previsto: 2020 
Recondução: 
N/A 
Término: 
VIGENTE  

–   Conselheira da 
ABRAGEL 
–   Gerente de 
regulação da Renova 
e Superintendente da 
EPE 
–  Eletrobrás, 
CEPEL, Furnas, 
PSR, Andrade & 
Canellas e AES 

Fórum das 
Associações do 
Setor Elétrico –
FASE/ apoio do 
setor de geração 

Ary Pinto 
Ribeiro Filho 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE  

Eleição: 2014 
Término 
Previsto: 2018 
Recondução: 
2016 
Término: 
VIGENTE 
 

–  Companhia de 
Eletricidade do 
Estado do Tocantins 
(CELTINS) 
– Companhia 
Energética de 
Pernambuco (Celpe) 
– NC Energia 
– Companhia 
Hidroelétrica do São 
Francisco (Chesf); 
–  Assessor do 
Diretor da ANEEL. 

Fórum das 
Associações do 
Setor Elétrico –
FASE /Apoio do 
setor de 
consumo, 
representada 
pelas 
ABRACEEL e 
ABRACE. 

Solange David 
Membro e Vice-
Presidente do 
Conselho de 

Eleição: 2014 
Término 
Previsto: 2018  

–   Gerente executiva 
jurídica da CCEE 

Fórum das 
Associações do 
Setor Elétrico -
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Administração 
da CCEE 

Recondução: 
2016 
Término: 
VIGENTE 
 

FASE / Apoio 
das 
concessionárias 
de distribuição 

Roberto Castro 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE  

Eleição: 2014 
Término 
Previsto: 2018  
Recondução: 
2015 
Término: 2019 
 

–   CESP 
(Companhia 
Energética de São 
Paulo),  
–  Elektro   
–  CPFL Energia 

Fórum das 
Associações do 
Setor Elétrico -
FASE / apoio do 
setor de 
comercialização.

SUPERINTENDÊNCIA 

Rui Guilherme 
Altieri Silva 

Presidente do 
CAd e 
Superintendente 
da CCEE 

Eleição: 2015 
Término 
Previsto: 2019  
Recondução: 
2019 
Término: 
VIGENTE 

–   CELPA (Centrais 
Elétricas do Pará); 
–  Superintendente 
de Regulação 
Econômica e 
Estudos do Mercado 
da ANEEL. 

Ministério de 
Minas e Energia 

 
 

2016 

Conselho de Administração – CAD 

NOME CARGO TERMO BACKGROUND INDICAÇÃO 

Rui Guilherme 
Altieri Silva 

Presidente do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2015 
Término 
Previsto: 2019  
Recondução: 
2019 
Término: 
VIGENTE 

–   CELPA (Centrais 
Elétricas do Pará); 
–  Superintendente 
de Regulação 
Econômica e 
Estudos do Mercado 
da ANEEL. 

Ministério de 
Minas e Energia 

Talita Porto 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2016 
Término 
Previsto: 2020 
Recondução: 
N/A 
Término: 
VIGENTE  

–   Conselheira da 
ABRAGEL 
–   Gerente de 
regulação da Renova 
e Superintendente da 
EPE 
–  Eletrobrás, 

Fórum das 
Associações do 
Setor Elétrico –
FASE/ apoio do 
setor de geração 



102 
 

 

CEPEL, Furnas, 
PSR, Andrade & 
Canellas e AES 

Ary Pinto 
Ribeiro Filho 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE  

Eleição: 2014 
Término 
Previsto: 2018 
Recondução: 
2016 
Término: 
VIGENTE 
 

–  Companhia de 
Eletricidade do 
Estado do Tocantins 
(CELTINS) 
– Companhia 
Energética de 
Pernambuco (Celpe) 
– NC Energia 
– Companhia 
Hidroelétrica do São 
Francisco (Chesf); 
–  Assessor do 
Diretor da ANEEL. 

Fórum das 
Associações do 
Setor Elétrico –
FASE /Apoio do 
setor de 
consumo, 
representada 
pelas 
ABRACEEL e 
ABRACE. 

Solange David 

Membro e Vice-
Presidente do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2014 
Término 
Previsto: 2018  
Recondução: 
2016 
Término: 
VIGENTE 
 

–   Gerente executiva 
jurídica da CCEE 

Fórum das 
Associações do 
Setor Elétrico -
FASE / Apoio 
das 
concessionárias 
de distribuição 

Roberto Castro 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE  

Eleição: 2014 
Término 
Previsto: 2018  
Recondução: 
2015 
Término: 2019 
 

–   CESP 
(Companhia 
Energética de São 
Paulo),  
–  Elektro   
–  CPFL Energia 

Fórum das 
Associações do 
Setor Elétrico -
FASE / apoio do 
setor de 
comercialização.

SUPERINTENDÊNCIA 

Rui Guilherme 
Altieri Silva 

Presidente do 
CAd e 
Superintendente 
da CCEE 

Eleição: 2015 
Término 
Previsto: 2019  
Recondução: 
2019 
Término: 
VIGENTE 

–   CELPA (Centrais 
Elétricas do Pará); 
–  Superintendente 
de Regulação 
Econômica e 
Estudos do Mercado 
da ANEEL. 

Ministério de 
Minas e Energia 
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2015 

Conselho de Administração – CAD 

NOME CARGO TERMO BACKGROUND INDICAÇÃO 

Rui Guilherme 
Altieri Silva 

Presidente do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2015 
Término 
Previsto: 2019  
Recondução: 
2019 
Término: 
VIGENTE 

–   CELPA (Centrais 
Elétricas do Pará); 
–  Superintendente 
de Regulação 
Econômica e 
Estudos do Mercado 
da ANEEL. 

Ministério de 
Minas e Energia 

Antônio Carlos 
Fraga Machado 

Membro do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2012 
Término 
Previsto:  2016 
Recondução: 
N/A 
Término: 2016 

–  Diretor da 
Companhia Estadual 
de Energia Elétrica; 
–  Membro do 
Comitê de 
Monitoramento do 
Setor Elétrico 
(CMSE) do 
Ministério de Minas 
e Energia 

N/A 

Ary Pinto 
Ribeiro Filho 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE  

Eleição: 2014 
Término 
Previsto: 2018 
Recondução: 
2016 
Término: 
VIGENTE 
 

–  Companhia de 
Eletricidade do 
Estado do Tocantins 
(CELTINS) 
– Companhia 
Energética de 
Pernambuco (Celpe) 
– NC Energia 
– Companhia 
Hidroelétrica do São 
Francisco (Chesf); 
–  Assessor do 
Diretor da ANEEL. 

Fórum das 
Associações do 
Setor Elétrico –
FASE /Apoio do 
setor de 
consumo, 
representada 
pelas 
ABRACEEL e 
ABRACE. 

Roberto Castro Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE  

Eleição: 2014 
Término 
Previsto: 2018  
Recondução: 
2015 
Término: 2019 
 

–   CESP 
(Companhia 
Energética de São 
Paulo),  
–  Elektro   
–  CPFL Energia 

Fórum das 
Associações do 
Setor Elétrico -
FASE / apoio do 
setor de 
comercialização.
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Solange David Membro e Vice-
Presidente do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2014 
Término 
Previsto: 2018  
Recondução: 
2016 
Término: 
VIGENTE 
 

–   Gerente executiva 
jurídica da CCEE 

Fórum das 
Associações do 
Setor Elétrico -
FASE / Apoio 
das 
concessionárias 
de distribuição 

SUPERINTENDÊNCIA 

Rui Guilherme 
Altieri Silva 

Superintendente 
e Presidente do 

CAd 

Eleição: 2015 
Término 
Previsto: 2019  
Recondução: 
2019 
Término: 
VIGENTE 

–   CELPA (Centrais 
Elétricas do Pará); 
–  Superintendente 
de Regulação 
Econômica e 
Estudos do Mercado 
da ANEEL. 

Ministério de 
Minas e Energia 

 
 

2014 

Conselho de Administração – CAD 

NOME CARGO TERMO BACKGROUND INDICAÇÃO 

Luiz Eduardo 
Barata Ferreira 

Presidente do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2012 
Término 
Previsto: 2016  
Recondução: 
N/A 
Término: 2015 

–  Itaipú, Furnas e 
Eletrobrás; 
–  Diretor do 
operador Nacional 
do Sistema Elétrico 
– ONS 
–  Diretor do 
Mercado Atacadista 
de Energia MAE 

N/A 

Antônio Carlos 
Fraga Machado 

Membro do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2012 
Término 
Previsto:  2016 
Recondução: 
N/A 
Término: 2016 

–  Diretor da 
Companhia Estadual 
de Energia Elétrica; 
–  Membro do 
Comitê de 
Monitoramento do 
Setor Elétrico 
(CMSE) do 
Ministério de Minas 

N/A 
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e Energia 

Ary Pinto 
Ribeiro Filho 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE  

Eleição: 2014 
Término 
Previsto: 2018 
Recondução: 
2016 
Término: 
VIGENTE 
 

–  Companhia de 
Eletricidade do 
Estado do Tocantins 
(CELTINS) 
– Companhia 
Energética de 
Pernambuco (Celpe) 
– NC Energia 
– Companhia 
Hidroelétrica do São 
Francisco (Chesf); 
–  Assessor do 
Diretor da ANEEL. 

Fórum das
Associações do 
Setor Elétrico –
FASE /Apoio do 
setor de 
consumo, 
representada 
pelas 
ABRACEEL e 
ABRACE. 

Roberto Castro Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE  

Eleição: 2014 
Término 
Previsto: 2018  
Recondução: 
2015 
Término: 2019 
 

–   CESP 
(Companhia 
Energética de São 
Paulo),  
–  Elektro   
–  CPFL Energia 

Fórum das 
Associações do 
Setor Elétrico -
FASE / apoio do 
setor de 
comercialização.

Solange David Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2014 
Término 
Previsto: 2018  
Recondução: 
2016 
Término: 
VIGENTE 
 

–   Gerente executiva 
jurídica da CCEE 

Fórum das 
Associações do 
Setor Elétrico -
FASE / Apoio 
das 
concessionárias 
de distribuição 

SUPERINTENDÊNCIA 

Luiz Eduardo 
Barata Ferreira 

Superintendente 
e Presidente do 

CAd 

Eleição: 2010 
Término 
Previsto: 2012 
Recondução: 
2012 
Término: 2015 

–  Itaipú, Furnas e 
Eletrobrás; 
–  Diretor do 
operador Nacional 
do Sistema Elétrico 
– ONS 

–  Diretor do 
Mercado Atacadista 

de Energia MAE 

N/A 
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2013 

Conselho de Administração – CAD 

NOME CARGO TERMO BACKGROUND INDICAÇÃO

Luiz Eduardo 
Barata Ferreira 

Presidente do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2012 
Término 
Previsto: 2016  
Recondução: 
N/A 
Término: 2015 

–  Itaipú, Furnas e 
Eletrobrás; 
–  Diretor do 
operador Nacional 
do Sistema Elétrico 
– ONS 

–  Diretor do 
Mercado Atacadista 

de Energia MAE 

N/A 

Antônio Carlos 
Fraga Machado 

Membro do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2012 
Término 
Previsto:  2016 
Recondução: 
N/A 
Término: 2016 

–  Diretor da 
Companhia Estadual 
de Energia Elétrica; 

–  Membro do 
Comitê de 
Monitoramento do 
Setor Elétrico 
(CMSE) do 
Ministério de Minas 
e Energia 

N/A 

Paulo Henrique 
Siqueira Born 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2012 
Término 
Previsto: 2016  
Recondução: 
N/A 
Término: 2014 

–   Assessor da 
presidência da Light; 
–   Vice Presidente 
da Duke Energy 
International – Brasil 
–   Vice Presidente 
da Associação 
Brasileira dos 
Produtores 
Independestes de 
Energia Elétrica 
(Apine) 

 

Luciano 
Macedo Freire 

Membro do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2008 
Término 
Previsto: 2012 
Recondução: 
2012 
Término: 2014 

–  Companhia 
Paulista de Força e 

Luz (CPFL) 
–  executivo da 

Enertrade 
–  Gerente de 

N/A 
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 clientes corporativos 
da AES Eletropaulo 
–  Diretor da AES 

Infoenergy 

Ricardo 
Antônio Gobbi 
Lima 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE  

Eleição: 2012 
Término 
Previsto: 2016 
Recondução: 
N/A 
Término: 2014 

–  Administrador de 
Serviços do Mercado 
Atacadista de 
Energia (MAE) 
–   Presidente da 
Associação 
Brasileira de 
Grandes 
Consumidores 
Industriais de 
Energia e de 
Consumidores Livre 
(ABRACE) 
–   Vice Presidente 
comercial da AES-
Eletropaulo; 
– Diretor comercial 
da AES Tietê e da 
Enertrade. 

N/A 

SUPERINTENDÊNCIA 

Luiz Eduardo 
Barata Ferreira 

Superintendente 
e Presidente do 

CAd 

Eleição: 2010 
Término 
Previsto: 2012 
Recondução: 
2012 
Término: 2015 

–  Itaipú, Furnas e 
Eletrobrás; 
–  Diretor do 
operador Nacional 
do Sistema Elétrico 
– ONS 

–  Diretor do 
Mercado Atacadista 

de Energia MAE 

N/A 

 
 

2012 

Conselho de Administração – CAD 

NOME CARGO TERMO BACKGROUND INDICAÇÃO

Luiz Eduardo Presidente do Eleição: 2012 –  Itaipú, Furnas e N/A 
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Barata Ferreira Conselho de 
Administração 

da CCEE 

Término 
Previsto: 2016  
Recondução: 
N/A 
Término: 2015 

Eletrobrás; 
–  Diretor do 
operador Nacional 
do Sistema Elétrico 
– ONS 

–  Diretor do 
Mercado Atacadista 

de Energia MAE 

Antônio Carlos 
Fraga Machado 

Membro do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2012 
Término 
Previsto:  2016 
Recondução: 
N/A 
Término: 2016 

–  Diretor da 
Companhia Estadual 
de Energia Elétrica; 

–  Membro do 
Comitê de 
Monitoramento do 
Setor Elétrico 
(CMSE) do 
Ministério de Minas 
e Energia 

N/A 

Paulo Henrique 
Siqueira Born 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2012 
Término 
Previsto: 2016  
Recondução: 
N/A 
Término: 2014 

–   Assessor da 
presidência da Light; 
–   Vice Presidente 
da Duke Energy 
International – Brasil 
–   Vice Presidente 
da Associação 
Brasileira dos 
Produtores 
Independestes de 
Energia Elétrica 
(Apine) 

 

Luciano 
Macedo Freire 

Membro do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2008 
Término 
Previsto: 2012 
Recondução: 
2012 
Término: 2014 

 

–  Companhia 
Paulista de Força e 

Luz (CPFL) 
–  executivo da 

Enertrade 
–  Gerente de 

clientes corporativos 
da AES Eletropaulo 
–  Diretor da AES 

Infoenergy 

N/A 

Ricardo 
Antônio Gobbi 
Lima 

Membro do 
Conselho de 
Administração 

Eleição: 2012 
Término 
Previsto: 2016 

–  Administrador de 
Serviços do Mercado 
Atacadista de 

N/A 
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da CCEE  Recondução: 
N/A 
Término: 2014 

Energia (MAE) 
–   Presidente da 
Associação 
Brasileira de 
Grandes 
Consumidores 
Industriais de 
Energia e de 
Consumidores Livre 
(ABRACE) 
–   Vice Presidente 
comercial da AES-
Eletropaulo; 
– Diretor comercial 
da AES Tietê e da 
Enertrade. 

SUPERINTENDÊNCIA 

Luiz Eduardo 
Barata Ferreira 

Superintendente 
e Presidente do 

CAd 

Eleição: 2010 
Término 
Previsto: 2012 
Recondução: 
2012 
Término: 2015 

–  Itaipú, Furnas e 
Eletrobrás; 
–  Diretor do 
operador Nacional 
do Sistema Elétrico 
– ONS 

–  Diretor do 
Mercado Atacadista 

de Energia MAE 

N/A 

 
 

2011 

Conselho de Administração – CAD 

NOME CARGO TERMO BACKGROUND INDICAÇÃO

Antônio Carlos 
Fraga Machado 

Presidente do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
2009 
Término: 2012 

–  Diretor da 
Companhia Estadual 
de Energia Elétrica; 

–  Membro do 
Comitê de 

Monitoramento do 
Setor Elétrico 
(CMSE) do 

Ministério de Minas 

N/A 
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e Energia 

Élbia Melo 

Membro do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2006 
Término 
Previsto: 2010 
Recondução: 
2010 
Término: 2012 

–  Presidente 
executiva da 
ABEEólica 

–  Conselheira da 
ELETROSUL 

–  Economista-chefe 
do Ministério de 
Minas e Energia 
–  Assessora da 

Eletrobrás e 
ANEEL. 

N/A 

Leonardo 
Calabró 

Membro do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009  
Recondução: 
2009  
Término: 2012 

–  Diretor da NC 
Energia 

–  Vice Presidente de 
operação da Thymos 

Energia 
–  Vice Presidente 

executivo da 
Associação das 
Indústrias de 
Cogeração de 

Energia (Cogen) 

N/A 

Luciano 
Macedo Freire 

Membro do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2008 
Término 
Previsto: 2012 
Recondução: 
2012 
Término: 2014 

 

–  Companhia 
Paulista de Força e 

Luz (CPFL) 
–  executivo da 

Enertrade 
–  Gerente de 

clientes corporativos 
da AES Eletropaulo 
–  Diretor da AES 

Infoenergy 

N/A 

Luiz Fernando 
Couto Amaro 

da Silva 

Membro do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
2009  
Término: 2012 

–  Eletrobrás,  
–  Companhia de 

Geração Térmica de 
Energia Elétrica, do 
Rio Grande do Sul 

N/A 

SUPERINTENDÊNCIA 

Luiz Eduardo Superintendente Eleição: 2010 –  Itaipú, Furnas e N/A 
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Barata Ferreira Término 
Previsto: 2012 
Recondução: 
2012 
Término: 2015 

Eletrobrás; 
–  Diretor do 
operador Nacional 
do Sistema Elétrico 
– ONS 

–  Diretor do 
Mercado Atacadista 

de Energia MAE 

Ronaldo Schuck Superintendente Eleição: 2008 
Término 
Previsto: 2010 
Recondução: 
2010 
Término: 2012 

–  Diretor de 
operações do ONS 
–  Secretário de 
Energia Elétrica do 
MME 

 

 

2010 

Conselho de Administração – CAD 

NOME CARGO TERMO BACKGROUND INDICAÇÃO

Antônio Carlos 
Fraga Machado 

Presidente do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
2009 
Término: 2012 

–  Diretor da 
Companhia Estadual 
de Energia Elétrica; 

–  Membro do 
Comitê de 

Monitoramento do 
Setor Elétrico 
(CMSE) do 

Ministério de Minas 
e Energia 

N/A 

Élbia Melo 

Membro do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2006 
Término 
Previsto: 2010 
Recondução: 
2010 
Término: 2012 

–  Presidente 
executiva da 
ABEEólica 

–  Conselheira da 
ELETROSUL 

–  Economista-chefe 
do Ministério de 
Minas e Energia 
–  Assessora da 

Eletrobrás e 
ANEEL. 

N/A 
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Leonardo 
Calabró 

Membro do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009  
Recondução: 
2009  
Término: 2012 

–  Diretor da NC 
Energia 

–  Vice Presidente de 
operação da Thymos 

Energia 
–  Vice Presidente 

executivo da 
Associação das 
Indústrias de 
Cogeração de 

Energia (Cogen) 

N/A 

Luciano 
Macedo Freire 

Membro do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2008 
Término 
Previsto: 2012 
Recondução: 
2012 
Término: 2014 

 

–  Companhia 
Paulista de Força e 

Luz (CPFL) 
–  executivo da 

Enertrade 
–  Gerente de 

clientes corporativos 
da AES Eletropaulo 
–  Diretor da AES 

Infoenergy 

N/A 

Luiz Fernando 
Couto Amaro 

da Silva 

Membro do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
2009  
Término: 2012 

–  Eletrobrás,  
–  Companhia de 

Geração Térmica de 
Energia Elétrica, do 
Rio Grande do Sul 

N/A 

SUPERINTENDÊNCIA 

Luiz Eduardo 
Barata Ferreira 

Superintendente 

Eleição: 2010 
Término 
Previsto: 2012 
 
Recondução: 
2012 
Término: 2015 

–  Itaipú, Furnas e 
Eletrobrás; 
–  Diretor do 
operador Nacional 
do Sistema Elétrico 
– ONS 

–  Diretor do 
Mercado Atacadista 

de Energia MAE 

N/A 

Ronaldo Schuck Superintendente Eleição: 2008 
Término 
Previsto: 2010 
Recondução: 
2010 

–  Diretor de 
operações do ONS 
–  Secretário de 
Energia Elétrica do 
MME 
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Término: 2012 

 
 

2009 

Conselho de Administração – CAD 

NOME CARGO TERMO BACKGROUND INDICAÇÃO

Antônio Carlos 
Fraga Machado 

Presidente do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
2009 
Término: 2012 

–  Diretor da 
Companhia Estadual 
de Energia Elétrica; 
–  Membro do 
Comitê de 
Monitoramento do 
Setor Elétrico 
(CMSE) do 
Ministério de Minas 
e Energia 

N/A 

Élbia Melo Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2006 
Término 
Previsto: 2010 
Recondução: 
2010 
Término: 2012 

–  Presidente 
executiva da 
ABEEólica 
–  Conselheira da 
ELETROSUL 
–  Economista-chefe 
do Ministério de 
Minas e Energia 
–  Assessora da 
Eletrobrás e 
ANEEL. 

N/A 

José Bonifácio 
de Souza 

Amaral Filho 

Membro do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
N/A 
Término: 2010 

–  Diretor de 
regulação 

Economico-
Financeira e de 
Mercados da 

Agencia Reguladora 
de Saneamento e 

Energia do Estado de 
São Paulo. 

–  Diretor, Gerente e 
Assistente Executivo 

da Companhia 
Paulista de Força e 

N/A 
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Luz (CPFL) 

Leonardo 
Calabró 

Membro do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009  
Recondução: 
2009  
Término: 2012 

–  Diretor da NC 
Energia 

–  Vice Presidente de 
operação da Thymos 

Energia 
–  Vice Presidente 

executivo da 
Associação das 
Indústrias de 
Cogeração de 

Energia (Cogen) 

N/A 

Luciano 
Macedo Freire 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2008 
Término 
Previsto: 2012 
Recondução: 
2012 
Término: 2014 
 

–  Companhia 
Paulista de Força e 
Luz (CPFL) 
–  executivo da 
Enertrade 
–  Gerente de 
clientes corporativos 
da AES Eletropaulo 
–  Diretor da AES 
Infoenergy 

N/A 

Luiz Fernando 
Couto Amaro 

da Silva 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
2009  
Término: 2012 

–  Eletrobrás,  
–  Companhia de 
Geração Térmica de 
Energia Elétrica, do 
Rio Grande do Sul 

N/A 

SUPERINTENDÊNCIA 

Leonardo 
Calabró 

Superintendente 
e Membro 

Eleição: 2006 
Término 
Previsto: 2008 
Recondução: 
2008 
Término: 2010 

–  Diretor da NC 
Energia 
–  Vice Presidente de 
operação da Thymos 
Energia 
–  Vice Presidente 
executivo da 
Associação das 
Indústrias de 
Cogeração de 
Energia (Cogen) 

N/A 

Ronaldo Schuck Superintendente Eleição: 2008 –  Diretor de N/A 
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Término 
Previsto: 2010 
Recondução: 
2010 
Término: 2012 

operações do ONS 
–  Secretário de 
Energia Elétrica do 
MME 

 
 

2008 

Conselho de Administração – CAD 

NOME CARGO TERMO BACKGROUND INDICAÇÃO

Antônio Carlos 
Fraga Machado 

Presidente do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
2009 
Término: 2012 

–  Diretor da 
Companhia Estadual 
de Energia Elétrica; 
–  Membro do 
Comitê de 
Monitoramento do 
Setor Elétrico 
(CMSE) do 
Ministério de Minas 
e Energia 

N/A 

Élbia Melo Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2006 
Término 
Previsto: 2010 
Recondução: 
2010 
Término: 2012 

–  Presidente 
executiva da 
ABEEólica 
–  Conselheira da 
ELETROSUL 
–  Economista-chefe 
do Ministério de 
Minas e Energia 
–  Assessora da 
Eletrobrás e 
ANEEL. 

N/A 

José Bonifácio 
de Souza 

Amaral Filho 

Membro do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
N/A 
Término: 2010 

–  Diretor de 
regulação 

Economico-
Financeira e de 
Mercados da 

Agencia Reguladora 
de Saneamento e 

Energia do Estado de 
São Paulo. 

N/A 
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–  Diretor, Gerente e 
Assistente Executivo 

da Companhia 
Paulista de Força e 

Luz (CPFL) 

Leonardo 
Calabró 

Membro do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009  
Recondução: 
2009  
Término: 2012 

–  Diretor da NC 
Energia 

–  Vice Presidente de 
operação da Thymos 

Energia 
–  Vice Presidente 

executivo da 
Associação das 
Indústrias de 
Cogeração de 

Energia (Cogen) 

N/A 

Luciano 
Macedo Freire 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2008 
Término 
Previsto: 2012 
Recondução: 
2012 
Término: 2014 
 

–  Companhia 
Paulista de Força e 
Luz (CPFL) 
–  executivo da 
Enertrade 
–  Gerente de 
clientes corporativos 
da AES Eletropaulo 
–  Diretor da AES 
Infoenergy 

N/A 

Luiz Fernando 
Couto Amaro 

da Silva 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
2009  
Término: 2012 

–  Eletrobrás,  
–  Companhia de 
Geração Térmica de 
Energia Elétrica, do 
Rio Grande do Sul 

N/A 

SUPERINTENDÊNCIA 

Leonardo 
Calabró 

Superintendente 
e Membro 

Eleição: 2006 
Término 
Previsto: 2008 
Recondução: 
2008 
Término: 2010 

–  Diretor da NC 
Energia 
–  Vice Presidente de 
operação da Thymos 
Energia 
–  Vice Presidente 
executivo da 
Associação das 
Indústrias de 

N/A 
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Cogeração de 
Energia (Cogen) 

Ronaldo Schuck Superintendente 

Eleição: 2008 
Término 
Previsto: 2010 
Recondução: 
2010 
Término: 2012 

–  Diretor de 
operações do ONS 
–  Secretário de 
Energia Elétrica do 
MME 

N/A 

 
 

2007 

Conselho de Administração – CAD 

NOME CARGO TERMO BACKGROUND INDICAÇÃO

Antônio Carlos 
Fraga Machado 

Presidente do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
2009 
Término: 2012 

–  Diretor da 
Companhia Estadual 
de Energia Elétrica; 
–  Membro do 
Comitê de 
Monitoramento do 
Setor Elétrico 
(CMSE) do 
Ministério de Minas 
e Energia 

N/A 

Élbia Melo 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2006 
Término 
Previsto: 2010 
Recondução: 
2010 
Término: 2012 

–  Presidente 
executiva da 
ABEEólica 
–  Conselheira da 
ELETROSUL 
– Economista-chefe 
do Ministério de 
Minas e Energia 
–  Assessora da 
Eletrobrás e ANEEL 

N/A 

José Bonifácio de 
Souza Amaral 
Filho 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
N/A 
Término: 2010 

–  Diretor de 
regulação 
Economico-
Financeira e de 
Mercados da 
Agencia Reguladora 
de Saneamento e 

N/A 
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Energia do Estado de 
São Paulo. 
–  Diretor, Gerente e 
Assistente Executivo 
da Companhia 
Paulista de Força e 
Luz (CPFL) 

Leonardo 
Calabró 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009  
Recondução: 
2009  
Término: 2012 
 

–  Diretor da NC 
Energia 
–  Vice Presidente de 
operação da Thymos 
Energia 
–  Vice Presidente 
executivo da 
Associação das 
Indústrias de 
Cogeração de 
Energia (Cogen) 

N/A 

Luiz Fernando 
Couto Amaro da 
Silva 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
2009  
Término: 2012 

–  Eletrobrás, 
–  Companhia de 
Geração Térmica de 
Energia Elétrica, do 
Rio Grande do Sul 
- Assessor do diretor 
de Operações de 
FURNAS 

N/A 

SUPERINTENDÊNCIA 

Leonardo 
Calabró 

Superintendente 
e Membro 

Eleição: 2006 
Término 
Previsto: 2008 
Recondução: 
2008 
Término: 2010 

–  Diretor da NC 
Energia 
–  Vice Presidente de 
operação da Thymos 
Energia 
–  Vice Presidente 
executivo da 
Associação das 
Indústrias de 
Cogeração de Energia 
(Cogen) 

N/A 

 

2006 
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Conselho de Administração – CAD 

NOME CARGO TERMO BACKGROUND 
INDICAÇÃO

Antônio Carlos 
Fraga Machado 

Presidente do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
2009  
Término: 2012 

–  Diretor da 
Companhia Estadual 
de Energia Elétrica; 
–  Membro do 
Comitê de 
Monitoramento do 
Setor Elétrico 
(CMSE) do 
Ministério de Minas 
e Energia 

N/A 

Antônio Soares 
Diniz 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE  

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
N/A 
Término: 2007 

–  Diretor de 
Distribuição CCEE 

N/A 

Élbia Melo 

Membro do 
Conselho de 

Administração 
da CCEE 

Eleição: 2006 
Término 
Previsto: 2010 
Recondução: 
2010 
Término: 2012 
 

–  Presidente 
executiva da 
ABEEólica 
–  Conselheira da 
ELETROSUL 
– Economista-chefe 
do Ministério de 
Minas e Energia 
–  Assessora da 
Eletrobrás e ANEEL 

N/A 

José Bonifácio de 
Souza Amaral 
Filho 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
N/A 
Término: 2010 

–  Diretor de 
regulação 
Economico-
Financeira e de 
Mercados da 
Agencia Reguladora 
de Saneamento e 
Energia do Estado 
de São Paulo. 
–  Diretor, Gerente e 
Assistente 
Executivo da 
Companhia Paulista 

N/A 
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de Força e Luz 
(CPFL) 

Leonardo 
Calabró 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE  

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009  
Recondução: 
2009  
Término: 2012 
 

–  Diretor da NC 
Energia 
–  Vice Presidente 
de operação da 
Thymos Energia 
–  Vice Presidente 
executivo da 
Associação das 
Indústrias de 
Cogeração de 
Energia (Cogen) 

N/A 

Luiz Fernando 
Couto Amaro da 
Silva 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE  

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
2009  
Término: 2012 
 

–  Eletrobrás,  
–  Companhia de 
Geração Térmica de 
Energia Elétrica, do 
Rio Grande do Sul 
- Assessor do diretor 
de Operações de 
FURNAS 

N/A 

SUPERINTENDÊNCIA 

Antônio Soares 
Diniz 

Superintendente 
e Membro 

Eleição: 2006 
Término: 2007 

–  Diretor de 
Distribuição CCEE 

N/A 

Leonardo 
Calabró 

Superintendente 
e Membro 

Eleição: 2006 
Término 
Previsto: 2008 
Recondução: 
2008 
Término: 2010 

–  Diretor da NC 
Energia 
–  Vice Presidente 
de operação da 
Thymos Energia 
–  Vice Presidente 
executivo da 
Associação das 
Indústrias de 
Cogeração de 
Energia (Cogen) 

N/A 

 

2005 

Conselho de Administração – CAD 

NOME CARGO TERMO BACKGROUND 
INDICAÇÃO
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Antônio Carlos 
Fraga Machado 

Presidente do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
2009 
Término: 2012 

–  Diretor da 
Companhia Estadual 
de Energia Elétrica; 
–  membro do Comitê 
de Monitoramento do 
Setor Elétrico 
(CMSE) do Ministério 
de Minas e Energia 

N/A 

Antônio Soares 
Diniz 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE  

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
N/A 
Término: 2007 

–  Diretor de 
Distribuição CCEE 

N/A 

José Bonifácio de 
Souza Amaral 

Filho 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE 

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
N/A 
Término: 2010 

–  Diretor de 
regulação Economico-
Financeira e de 
Mercados da Agencia 
Reguladora de 
Saneamento e Energia 
do Estado de São 
Paulo. 
–  Diretor, Gerente e 
Assistente Executivo 
da Companhia 
Paulista de Força e 
Luz (CPFL) 

N/A 

Leonardo Calabró 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE  

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
2009  
Término: 2012 
 

–  Diretor da NC 
Energia 
–  Vice Presidente de 
operação da Thymos 
Energia 
–  Vice Presidente 
executivo da 
Associação das 
Indústrias de 
Cogeração de Energia 
(Cogen) 

N/A 

Luiz Fernando 
Couto Amaro da 

Silva 

Membro do 
Conselho de 
Administração 
da CCEE  

Eleição: 2005 
Término 
Previsto: 2009 
Recondução: 
2009  

–  Eletrobrás,  
–  Companhia de 
Geração Térmica de 
Energia Elétrica, do 
Rio Grande do Sul 

N/A 
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Término: 2012 
 

- Assessor do diretor 
de Operações de 
FURNAS 
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