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INTRODUÇÃO 

 

A Energia é insumo essencial na vida das pessoas, nessa medida, o serviço de Distribuição de 

Energia Elétrica é vital para a inserção do individuo no seu meio, não ter acesso a energia é 

estar à margem da Sociedade, assim como um País que não têm uma indústria energética 

forte não é capaz de prover o desenvolvimento de seu povo.   

 

Com essa visão, no governo de Getúlio Vargas, deu-se o inicio a regulamentação do setor 

elétrico brasileiro, a partir do Decreto nº 26.234, de 10 de Julho de 1934, o qual promulgou o 

Código de Águas. 

 

Atravessamos mais de 80 anos desde a criação do Código de Águas, o arcabouço jurídico que 

regula o serviço de fornecimento de energia sofreu profundas transformações, todavia, os 

fundamentos do Setor Elétrico Nacional devem sempre ser lembrados, para não perder-se o 

rumo do desenvolvimento da Sociedade Brasileira. 

 

A partir de 1995, com a mudança do regime de tarifa pelo custo para tarifa pelo preço, a 

política energética brasileira, com participação decisiva do regulador, vem aprimorando e 

aperfeiçoando as práticas e metodologias que incorporam modelos de comparação entre as 

Concessionárias. Esses modelos estimulam a eficiência dos outorgados e convergem para o 

princípio fundamental da regulação que é a Modicidade Tarifária. 

 

Nessa vertente, também na década de noventa, o governo federal estabeleceu, através do 

“Programa Nacional de Desestatização”, uma diretriz política de remodelagem das atividades 

estatais. A Lei Nº 9.491/97 ofereceu a prerrogativa de que os serviços públicos objeto de 

concessão, permissão ou autorização, poderiam ser objeto de desestatização. Nessa esteira, as 

Unidades Federadas que tivessem o controle de empresas detentoras de concessão federal 

poderiam alienar sua participação para a iniciativa privada, fazendo o uso do BNDES para 

supervisionar esse processo de desestatização. 

 

Nada obstante, diferentemente do que preconizava a diretriz federal, alguns Entes 

Federativos mantiveram sua participação nas empresas de concessão de energia elétrica, 

entendendo a importância da empresa pública no desenvolvimento da política econômica e 

social do Estado, nesse rol enumeramos os Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa 

Catarina, Minas Gerais e Goiás. 

 

Assim, considerando o modelo atual de tarifa pelo preço, o setor elétrico nacional conta com 

outorgados públicos e privados, os quais estão sobre a égide de uma regulação que estimula a 

eficiência das Concessionárias, sem distinguir a natureza societária das empresas, imperando 

o princípio da eficiência em prol da modicidade tarifária. 

 

Notadamente, não sendo um mero argumento de retórica, as empresas com a genética 

pública estão submetidas a imposições legais específicas dos órgãos de controle social, 

tais como Ministério Público Estadual, Federal e do Trabalho, Tribunais de Contas Estaduais 
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e Federais, Contadoria Geral do Estado e Controladoria Geral da União que, diferenciam em 

muito a missão do interesse público e transparência dos atos de gestão, das empresas 

privadas atuantes no setor de energia. 

 

Exemplo candente é o caso da Terceirização dos Serviços, onde não raras vezes o Ministério 

Público do Trabalho atua fortemente impondo às empresas a contratação de mão-de-obra 

primária, inviabilizando a terceirização dos serviços, sendo que essa terceirização é 

fomentada pela modelo tarifário vigente no Brasil. Esse é um caso, onde é urgente um amplo 

debate entre os atores desse processo, Ministério Público do Trabalho, Tribunal Superior do 

Trabalho, Aneel, Ministério de Minas e Energia e o poder Legislativo Nacional, para 

trilharmos um único caminho de atuação do Estado, na medida em que, considerando o 

entendimento da Justiça do Trabalho no que tange a primarização da mão-de-obra, torna-se 

necessário um sinal tarifário para as Concessionárias de Distribuição. 

 

Agora em 2015, dezenas de empresas do segmento de distribuição de energia atingirão o 

prazo final de seus Contratos de Concessões, essa matéria afeta o direito ao serviço essencial 

de aproximadamente oitenta milhões de cidadãos (considerando-se a média de três 

habitantes por unidade consumidora), configurando a existência de inequívoco interesse 

público. 

 

Nesse sentido, ainda que a Medida Provisória 579 tenha ofertado a prerrogativa legal para a 

renovação das Concessões em 11 de Setembro de 2012, agora, em 02 de junho de 2015, a 

União editou o Decreto 8.461, que regulamenta a renovação das Concessões de Distribuição. 

 

A partir da edição do Decreto 8.461, as condições para a renovação dos contratos de 

concessão das Distribuidoras estarão sendo discutidas com a Sociedade Brasileira. 

 

Nesse contexto, diante dos documentos instruídos nos autos da Audiência Pública nº 038/15, 

dentre os principais condicionantes propostos para a assinatura da renovação ao contrato de 

concessão está à melhora nos indicadores de qualidade do serviço assim como a melhora dos 

indicadores econômicos e financeiros da empresa, devendo ocorrer o atendimento dessas 

metas anuais em um período de até cinco anos, ou, em caso de descumprimento por dois 

anos consecutivos, poderá ocorrer à perda da Concessão, sendo que o descumprimento da 

meta anual pode ensejar obrigações de aporte de capital na empresa por parte dos Acionistas. 

Ainda, está sendo proposto ajuste nos calendários de revisão tarifária periódica das 

Concessionárias inseridas nesse escopo. 

 

Merece destaque nesse processo a distinção de tratamento para as Concessionárias de 

Distribuição no Brasil, na medida em que, ainda que no transcorrer do exercício de 2015 a 

2017 existam 42 contratos de Concessão sujeitas à prorrogação, ficarão de fora das novas 

exigências de qualidade do serviço e de sustentabilidade econômico uma série de Contratos 

de Distribuição, ou seja, em se mantendo o atual contexto, existirão Concessionárias com 

Obrigações descritas em seu contrato de Concessão distintas daquelas não abarcadas pelo 

Decreto 8.461/15, gerando uma distorção de mercado tremenda entre os players do Setor 

Elétrico. 
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Ainda na esteira da distorção de mercado provocadas pelo modelo do setor elétrico, e em 

linha com as propostas de alteração nos calendários de revisão tarifária periódica das 

Concessionárias, mantêm-se as dissonâncias nos períodos de reajuste/revisão tarifária das 

empresas de Distribuição no Brasil, sendo que 29 empresas terão reajustes/revisões no 

transcorrer do 2º semestre dos anos calendários. 

 

Essa assimetria tarifária gerada pelos períodos dissonantes de revisão/reajuste das tarifas 

acaba também gerando distorções de mercado, sendo que as empresas que têm 

revisões/reajustes após o 1º semestre do ano acabam suportando um ônus financeiro em 

função da variação de custos da parcela “A”, sendo que esse ônus, em períodos de 

excepcionalidade hidrológica como o que estamos vivendo, onera ainda mais o fluxo de caixa 

dessas empresas, ocorrendo um descolamento muito grande entre os custos reais e os custos 

cobertos na tarifa do ano, obrigando a indústria energética a recorrer ao sistema financeiro e 

pagando juros elevados aos Bancos, em detrimento de investimentos adicionais na planta 

elétrico do País. 

 

Essa é outra pauta que merece uma profunda reflexão entre os atores desse processo, no 

sentido de se perseguir um mecanismo regulatório que proporcione uma maior isonomia 

financeira entre as empresas de Distribuição, preferencialmente ocorrendo às 

revisões/reajuste das tarifas no Brasil no mesmo período do ano calendário, 

preferencialmente no 1º semestre do ano. 

 

Considerando a extrema relevância do Processo de Renovação das Concessões, o Poder 

Legislativo do Rio Grande do Sul, instaurou a Frente Parlamentar em Defesa das Concessões 

do Setor Público de Energia Elétrica, movimento suprapartidário, com o apoio de diversos 

organismos da Sociedade Civil, que busca trabalhar, nas esferas políticos institucionais a 

Renovação dos Contratos de Concessão de Distribuição por mais 30 anos, garantindo a 

ampliação da capacidade de investimentos, a modicidade tarifária e a melhoria contínua dos 

serviços de distribuição de energia elétrica, essenciais à população e ao desenvolvimento da 

Nação, sendo que esse movimento se irradiou no âmbito federal, derivando na formação da 

Frente Parlamentar Nacional em defesa da renovação das Concessões de Distribuição. 

 

Dentre as Companhias inseridas nesse processo estão uma série de empresas públicas, 

CEEE-RS, CELESC-SC, CELG-GO, CEB-DF, COPEL-PR, CEMIG-MG, CEAL-AL, Boa Vista 

Energia - RR, CEPISA-PI, ELETROACRE-AC e Amazonas Distribuidora de Energia - AM. 

 

As estatais mencionadas foram instituídas com a finalidade de prestação de serviço público, 

com regime jurídico híbrido devendo equilibrar o interesse econômico dos acionistas com o 

interesse público que deu origem a empresa. 

 

Assim, a identidade de interesse público das empresas estatais é superior ao que apresentam 

as privadas. As empresas públicas nasceram junto à estrutura dos Estados, como resultado 

do trabalho de cidadãos engajados na causa social, com real e puro interesse público.  

 

As empresas privadas, diferentemente, ingressam no mercado, não com intenção final de 

atender à necessidade da coletividade pelo seu papel social, mas exclusivamente com a 
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intenção de elevar ao máximo os lucros. Não há como tratar da matéria relativa a empresas 

públicas e privadas, atuantes no serviço público, sem suscitar a existência de dúvidas em 

relação ao tipo de vínculo existente entre tais empresas e o Poder Concedente, sobre o modo 

de aquisição do vínculo e, inclusive, sobre sua própria existência e duração. 

 

A forma de vinculação e a relação com o Estado são diferenciadas. As empresas estatais são 

criadas “por meio da atuação unilateral do Executivo em base a uma lei ordinária prévia, e 

têm nessa lei, nesse ato posterior e em outros atos administrativos societários, os termos de 

seu relacionamento com aquele de quem são criaturas e instrumentos de ação.  

 

A União, para a estatal federal, não é apenas a titular da atividade econômica em questão mas 

é também o sujeito criador dela própria. E aqui sequer está preferencialmente presente a 

agência reguladora; muitas vezes a empresa estatal responde a autoridades administrativas 

com as quais o concessionário privado nunca terá de lidar. As empresas privadas, por sua vez, 

vinculam-se ao Estado voluntariamente por um contrato, possuem aí seu estatuto básico em 

face do poder público que nas cláusulas econômico-financeiras da concessão encontra seu 

limite de ação.  

 

O modo de aquisição do vínculo também é diferente. No caso das empresas privadas, por 

competição e, nas estatais, em decorrência de acordo de vontades. As empresas estatais e 

privadas recebem tratamento diferenciado por parte do Estado, a iniciar, como dito, pela 

vinculação, de modo que não lhes podem ser atribuídas iguais consequências jurídicas 

quanto à existência, duração, prazos.  

 

Exemplo é o pensamento de Loureiro e Rodrigues, em relação às empresas estatais “não 

parece ser correto juridicamente aplicar-se-lhes instrumentos típicos do contrato de 

concessão, tais o de caducidade, encampação ou rescisão que pautam a relação do poder 

público com o empresário particular”, o que fez com fundamento nas conclusões de Eros 

Roberto Grau e José Afonso da Silva. 

 

Feita essas distinções jurídicas, especialmente quanto aos interesses do Estado do Rio 

Grande do Sul, merece destaque a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – 

CEEE-D, empresa que têm como acionista controlador o Estado do Rio Grande do Sul, cujo 

contrato de Concessão firmado junto a União, expirou em 07 de Julho de 2015. 

 

  

 

CONTEXTO ATUAL DA CEEE 

 

A CEEE-D nasceu em 2006, através da Lei Estadual 12.593/06, produto da desverticalização 

do Setor Elétrico Nacional, também se originando a CEEE-GT, empresa que atua no 

segmento de Geração e Transmissão, ambas têm seu nascimento advindo da CEEE, uma 

empresa com DNA do povo gaúcho, com uma história de quase um século de contribuição ao 

desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. 
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Desde sua constituição, a CEEE-D sofre com problemas estruturais, originados 

precipuamente do processo de privatização ocorrido nos anos 90, tendo perdido 2/3 de suas 

receitas e ficado com quase a totalidade dos passivos, gerando déficits operacionais 

recorrentes que comprometeram sua capacidade de investimento e por sua vez os seus 

indicadores de qualidade do Serviço. 

 

No período recente, alavancada pelos recursos oriundos de um processo judicial liquidado 

junto a União (Referente ao Custo dos Ex-Autárquicos para a Composição da Conta de 

Resultados a Compensar – CRC), a CEEE-D teve sua capacidade de investimento restaurada, 

com a entrada de 1,8 bilhões de reais, sendo que a totalidade desses recursos foram aplicados 

em investimentos e no pagamento de despesas intrassetorias, principalmente compra de 

energia.  

  

Esses recursos permitiram, além da retomada dos investimentos, que a CEEE-D 

reformulasse seu perfil de dívidas, trocando dívidas de curto prazo por dívidas de longo 

prazo, com prazo de carência para o devido amadurecimento dos seus investimentos, assim 

como com juros subsidiados, firmando contratos de financiamento com instituições 

financeiras de fomento nacionais e internacionais, com garantias públicas, tanto da União 

quanto do Estado do Rio Grande do Sul, com recursos para investimentos assegurados 

durante os anos de 2015, 2016 e 2017, na ordem de 518 milhões. 

 

Em que pese o novo contexto de altos investimentos, o alongamento da definição do processo 

de renovação do contrato de Concessão freou, em parte, a retomada da recuperação da 

CEEE-D, criando um cenário econômico e financeiro instável junto aos agentes financiadores 

e para os potenciais investidores, elevando o risco do negócio. 

 

Nesse contexto, a partir da edição do Decreto 8.461/15 e do conteúdo dos documentos 

instruídos nos autos da Audiência Pública nº 038/15, dentre os principais condicionantes 

propostos para a assinatura da renovação ao contrato de concessão está à melhora nos 

indicadores de qualidade do serviço assim como a melhora dos indicadores econômicos e 

financeiros da empresa, devendo ocorrer o atendimento dessas metas anuais em um período 

de até cinco anos, ou, em caso de descumprimento por dois anos consecutivos, poderá 

ocorrer à perda da Concessão, sendo que o descumprimento da meta anual pode ensejar 

obrigações de aporte de capital na empresa por parte dos Acionistas.  

 

Em Outubro de 2012 a CEEE-D manifestou seu interesse em renovar o Contrato de 

Concessão, considerando todo o seu contexto de recuperação operacional e as enormes 

perspectivas futuras da empresa. 

 

Agora, provavelmente até o final de Agosto de 2015, considerando a regulamentação do 

artigo 7º da Lei 12.783/13, o executivo do Rio Grande do Sul, na figura da direção atual da 

CEEE-D, precisa ratificar a renovação do Contrato de Concessão 081/99. 

 

É nesse contexto nacional de contribuição da sociedade civil através da sua representação 

democrática nos Parlamentos, que a Frente Parlamentar Nacional pela Renovação das 

Concessões do Setor Público de Energia, conjuntamente com a Frente Parlamentar da 
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Assembléia do Estado do Rio Grande do Sul, apresentassem os subsídios para o 

aprimoramento do modelo de termo aditivo ao contrato de concessão para a prorrogação das 

concessões de distribuição de energia elétrica com base no Decreto no 8.461, 2 de junho de 

2015, também, no mesmo sentido, as Frentes Parlamentares Nacional e do Estado do Rio 

Grande do Sul, manifestam seus apoios institucionais dos Parlamentos as propostas 

apresentadas no âmbito da Audiência Pública 038/2015 pela Associação das Empresas de 

Distribuidores de Energia Elétrica. 

    

Brasília, 13 de julho de 2015. 
                                       

Gerson Carrion de Oliveira 

Assessor Técnico 

Frente Parlamentar pela Renovação das Concessões do Setor Público de Energia Elétrica 

                                                                     


