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Resumo 

 

A Lei nº 9.074, de 1995, permitiu a prorrogação dos contratos de concessão de geração, 

de transmissão e de distribuição de eletricidade por prazos de vinte a trinta e cinco anos, 

a depender da hipótese. Muitos destes contratos já foram prorrogados e findam em 

07.07.2015, o que fez ressurgir a discussão da prorrogação das concessões.   

O Estado tem sinalizado que efetuará nova prorrogação das concessões, mas que desta 

vez imporá condições para a postergação de prazo, em especial a redução das tarifas. O 

presente trabalho é voltado a analisar os atores envolvidos no problema, os incentivos, 

as regras existentes e o processo decisório sobre a prorrogação das concessões. Ao final, 

será demonstrado como a facilidade de modificação das regras do jogo favorece a 

solução concebida pelo Governo Federal, mesmo diante da contrariedade à Constituição 

Federal. 

 

Palavras-Chave: prorrogação, contratos de concessão, inconstitucionalidade.   
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Abstract 

 

Law nº 9,074 of 1995 allowed the extension of the concession contracts for generation, 

transmission and distribution of electricity for periods of twenty to thirty-five years, 

depending on the circumstances. Many of these contracts have been extended and 

ending in 07/07/2015, which did resurface the discussion of the extension of the 

concessions. 

The state has signaled that it will effect further extension of concessions, but this time it 

will impose conditions for the postponement of time, in particular the reduction of 

tariffs. This study is aimed to analyze the actors involved in the problem, incentives, 

existing rules and decision-making process about the extension of the concessions. In 

the end, it will be demonstrated how the ease of changing the rules of the game favors 

the solution designed by the Federal Government, even with an offense against the 

Federal Constitution. 

Keywords: extension, concession contracts, unconstitutional. 
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1 – Introdução 
 
 
Por que um dado Estado elege diversos bens como públicos e deixa que 

tantos outros sejam titularizados por particulares? Qual o grau ideal de intervenção do 

Estado na economia? Ainda que um dado bem seja estatal, em que situações, e sob 

quais balizas, pode um particular utilizá-lo? Tormentosas discussões sobre esses temas e 

outros correlatos comumente separam cientistas, empresários, grupos de interesse, 

políticos, burocratas e eleitores em correntes rivais; uns parecem encarar o Estado como 

um remédio para todos os males, ao passo que outros percebem este mesmo ente como 

a origem de uma variada sorte de problemas.   

De um lado, os defensores da intervenção do Estado na economia em maior 

intensidade identificam na ação estatal uma resposta necessária à correção das falhas de 

mercado. Os críticos desta visão, em regra, centram seus argumentos nas falhas de 

governo, de modo a apontar que a intromissão do Estado, ao invés de suprimir as 

deficiências de um mercado, comumente as agrava. 

A discussão sobre a estatização de bens e atividades, que se insere no 

contexto da intervenção estatal, não é exclusiva de um setor isolado da economia; é 

certo, porém, que a área de infraestrura – em que se inclui o setor elétrico – está entre 

aquelas em que o tema adquire maior importância.  

O setor elétrico brasileiro e as normas que o disciplinam foram elaborados 

ao longo de várias décadas. A história revela, durante a evolução do mencionado setor, 

períodos majoritariamente estatais, seguidos por outros predominantemente privados. 

Tal estado de coisas tem reflexos bastante visíveis na titularidade dos bens empregados 

em cada uma das atividades da indústria da eletricidade; ora quase todos os bens são 

públicos, ora apenas poucos o são. Num ou noutro momento, importa destacar as razões 

pelas quais certos móveis e imóveis receberam titularidade estatal.      

Caso se queira dirigir um olhar atento aos bens públicos no setor elétrico, 

deve-se, de antemão, deixar evidenciado o que se quer significar por esta equívoca 

expressão. Nessa linha, parece obrigatório examinar o que a referência a “bens 

públicos” significa para cientistas políticos, juristas e economistas, entre outros.   

Devidamente compreendidos os temas acima – as justificativas para intervir 

na economia e para não fazê-lo, quais bens são públicos e o que isto significa –, ganha 

importância a questão da utilização, no setor elétrico, de bens públicos por particulares, 

em especial mediante concessão de serviço público ou de uso de bem público.  
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No referido setor, desde longa data, as concessões são instituto de larga 

utilização. Tanto nas situações em que o Estado, para atuar na indústria da eletricidade, 

lança mão de empresas estatais, como nos casos em que resolve delegar a exploração de 

tais atividades e bens à iniciativa privada, a concessão é o caminho adotado com maior 

frequência, ao menos nos empreendimentos de médio e de grande porte.   

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 – CF/88, em seu art. 175, 

estabeleceu a obrigatoriedade de licitação das concessões de serviço público, imposição 

esta que padeceu de baixa efetividade em seus primeiros anos de vigência. O próprio 

dispositivo constitucional faz referência à prorrogação das concessões, remetendo à lei a 

sua disciplina. Em 1995, com o advento das Leis nº 8.987/95 e 9.074/95, o referido art. 

175 foi normatizado em maiores detalhes.  

O art. 2º da Lei nº 8.987, de 19951, estabeleceu que a concessão de serviços 

públicos, no Brasil, deve ser efetuada por prazo determinado. Não obstante, diversos 

dispositivos da Lei nº 9.074, de 1995, permitiram a prorrogação das concessões nas 

mais variadas situações, como se observa, por exemplo, no art. 17, §5º (prorrogação das 

concessões de transmissão), no art. 19 (prorrogação das concessões de geração) e no art. 

22 (prorrogação das concessões de distribuição). Estas postergações, bem como outras 

relacionadas à privatização e à conclusão de obras inacabadas, estenderam os prazos das 

concessões por vinte a trinta e cinco anos, a depender do caso.   

Em poucas palavras: têm sido alongados, de forma considerável e muitas 

vezes sucessiva, os prazos supostamente “determinados” das concessões, que, na 

realidade, nunca se extinguem por advento do termo contratual.  

As prorrogações efetuadas em 1995 e nos anos seguintes foram idealizadas 

como uma transição entre o regime anterior à Constituição Federal de 1988 – em que as 

concessões eram outorgadas sem necessidade de licitação – e o por ela inaugurado, com 

obrigatoriedade de disputa efetiva entre os interessados.   

Como a contagem do prazo de prorrogação, comumente de vinte anos, 

iniciou-se com a publicação da Lei nº 9.074 em 08.07.1995, grande parcela de tais 

concessões, após a prorrogação, passou a apresentar como termo final a data, outrora 

longínqua, de 07.07.2015. Com a aproximação do termo contratual, atores diversos se 

movimentam para influenciar a decisão sobre a exploração de tais bens quando o termo 

final das concessões for alcançado. Também são interessados no debate os 

                                                 
1 Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: (...) II - concessão de serviço público: a 
delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de 
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado (grifos nossos); 
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concessionários cujas outorgas vencem nos anos imediatamente subsequentes a 2015, 

pois é de se supor que recebam tratamento semelhante.  

Licitar ou prorrogar as concessões é a questão central. Cada solução possui 

seus defensores, suas vertentes e um respectivo discurso. Além da exposição e da 

análise destes argumentos e atores, deve-se buscar na Constituição, na Lei, nos 

contratos de concessão e em editais os aspectos que discriminam uma prorrogação de 

concessões legítima de uma prorrogação de concessões contrária ao ordenamento 

jurídico em vigor.  

O Poder Executivo Federal, o legislador, agentes setoriais, investidores, 

instituições financeiras, industriais e consumidores estão debruçados sobre a 

possibilidade de extensão, por algumas décadas, do prazo da exploração do serviço ou 

do bem público.   

A importância do tema lança o desafio de buscar, no âmbito do setor 

elétrico, o devido tratamento ao uso de bens públicos por particulares e eventuais 

reflexos deste regramento sobre o tema da prorrogação de concessões.  

A discussão em referência passa por diversos debates de interesse da 

Ciência Política, que com certa frequência toma de empréstimo abordagens de outras 

áreas de conhecimento, sobretudo da economia. São múltiplos os estudos e correntes, 

por exemplo, que procuram explicitar as razões para intervir nas atividades econômicas.  

A Teoria Normativa da Regulação, forjada no período posterior à 2ª Grande 

Guerra, justifica a intervenção estatal como uma resposta às falhas de mercado. As 

externalidades negativas, a utilização de bens públicos, as imperfeições da competição, 

a assimetria informacional, a má distribuição de riqueza, os custos de transação, entre 

outras, são falhas de mercado comumente indicadas pela Teoria Normativa, e cada uma 

representa, para os adeptos desta Teoria, fundamento bastante para a intervenção estatal.  

Após décadas de hegemonia de estudos elaborados no âmbito da Teoria 

Normativa da Regulação, apoiadas nos ombros do consenso do Pós-Guerra, em que as 

lições intervencionistas de John Maynard Keynes eram tratadas como verdadeiros 

dogmas, crescem, a partir de 1970, as vozes críticas a tal Teoria e aos fundamentos do 

Estado de bem-estar social. Surge, assim, uma nova corrente, denominada Teoria 

Positiva da Regulação; seus defensores, cientes de que a intervenção estatal é também 

problemática, centram a sua atenção nos problemas enfrentados pelo Estado para 

combater as falhas de mercado. Temas como captura regulatória, assimetria de 

informação e questionamentos de credibilidade são frequentemente o objeto de estudo, 

como destaca Melo (2000). Põe-se em xeque, assim, a visão da Teoria Normativa da 
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Regulação, segundo a qual a intervenção do Estado na economia consistiria na resposta 

adequada e suficiente a eventuais falhas do mercado.  

Indo além, adeptos das Teorias Neo-Institucionalistas da Regulação passam 

a analisar também as regras formais, as instituições, os custos de transação, o 

oportunismo e a interação estratégica entre atores (MELO, 2000). Os respectivos 

estudos se concentram na análise dos incentivos e dos desincentivos da regulação, em 

seu sentido mais amplo, para a obtenção de um determinado resultado.  

O embate entre as diversas teorias e a observância do papel desempenhado 

pelo Estado brasileiro no setor elétrico fornecem as ferramentas necessárias à 

compreensão das razões pelas quais certos bens e atividades foram reservados ao Estado 

e outros não o foram. O envolvimento ou não de bens públicos, como se adiantou, 

poderá ter consequências de relevo para a prorrogação de uma dada concessão. 

Entendidas as razões pelas quais alguns bens foram denominados públicos e 

o que se quer significar com o recurso a tal adjetivação, devem ser analisadas as 

consequências de tal escolha do constituinte ou do legislador. O tema reclama o estudo 

do regime republicano, em especial quanto aos prazos de exploração de um bem público 

por um dado particular.   

É válido frisar que a Ciência Política tem dedicado um bom número de 

trabalhos ao tema da regulação, em especial sobre o surgimento e o funcionamento das 

Agências Reguladoras. São analisados, com recorrência, os argumentos para justificar a 

criação das aludidas agências, os meios de que dispõe o Poder Executivo para abrandar 

a independência destas e a captura de seus membros pelos agentes regulados ou até 

mesmo pelo Estado. Muitos outros temas relevantes são examinados. Todavia, não se 

tem conhecimento, no campo da Ciência Política, de estudo específico sobre a dilação 

dos prazos das concessões.  

Assim, o objetivo central da pesquisa consiste no estudo dos atores e dos 

incentivos relacionados à prorrogação de concessões no setor elétrico brasileiro com 

vencimento em 07.07.2015 e nos anos subsequentes.  

A hipótese principal a ser testada ao longo da pesquisa é a de que a grande 

facilidade da modificação das regras que regem as concessões de serviço público e de 

uso de bem público no setor elétrico brasileiro tem permitido a prorrogação de 

concessões de forma reiterada, sem considerar restrições de ordem constitucional ou o 

interesse dos consumidores. 

Quer-se avaliar, também, hipóteses secundárias, tais como o fato de a 

expressão bens públicos ser utilizada na legislação setorial em seu sentido jurídico (e 
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não em seu sentido econômico); a existência de diversos fatores a influenciar os 

constituintes brasileiros na escolha de bens públicos; a configuração de requisitos 

constitucionais à prorrogação de contratos de concessão em que se utilizam bens 

públicos; entre outras hipóteses.   

Para a verificação empírica necessária à presente pesquisa, diante do 

problema formulado, foi realizada a coleta de dados por documentação indireta 

(LAKATOS e MARCONI, 1991), via pesquisa documental e pesquisa bibliográfica. 

Além do exame da legislação e dos atos administrativos relacionados ao tema (leis, 

decretos, normas da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, do Ministério de 

Minas e Energia – MME, do Conselho Nacional de Política Energética – CNPE, 

contratos de concessão, editais de licitação, etc.) e de outras fontes oficiais de órgãos e 

entidades do setor elétrico, foram examinadas exposições de motivos, notícias 

veiculadas em diversos meios de comunicação, decisões judiciais, anais de eventos 

setoriais, enfim, uma variada sorte de documentos públicos e privados.   

A pesquisa bibliográfica, por sua vez, centrou-se em obras científicas 

elaboradas por cientistas políticos, por economistas e por juristas; vale aqui recordar a 

interdisciplinariedade do setor energético (ÁLVARES, 1978), que requer 

conhecimentos de cunho técnico, econômico, jurídico e político, entre outros.     

Nesse passo, o presente estudo é composto por seis capítulos, dos quais o 

primeiro é reservado à presente introdução. No capítulo seguinte, são examinados os 

bens públicos no setor elétrico brasileiro, o que abrange a análise dos fundamentos 

frequentemente utilizados para se intervir e não se intervir na economia, inclusive para 

se eleger um dado bem como público. Ao final, serão apresentados os diferentes 

sentidos em que a expressão bens públicos tem sido utilizada.  

O capítulo terceiro é voltado ao estudo das concessões no setor elétrico; 

iniciado por um breve histórico do referido setor, apresenta também as duas 

modalidades de concessão utilizadas: a de serviço público e a de uso de bem público, 

bem como os respectivos fundamentos jurídicos e regulatórios para a sua utilização. Em 

sequência, são expostos os principais bens públicos e privados empregados no setor 

elétrico, assim como os fundamentos para se efetuar a delegação da exploração de tais 

bens a investidores privados. Por fim, são expostas as linhas gerais do problema da 

prorrogação de concessões.    

O capítulo quarto é voltado à análise da prorrogação das concessões após a 

Constituição Federal de 1988, sobretudo das dilações de prazo efetuadas em 1995 e nos 

anos imediatamente seguintes. No mesmo capítulo, serão apresentados argumentos 
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comumente associados à alternativa da prorrogação de concessões como também da 

solução da licitação de uma nova concessão de uso de bem público ou de prestação de 

serviço público.  

O capítulo seguinte é destinado ao exame da questão central da presente 

dissertação: os incentivos existentes para cada um dos agentes envolvidos – burocratas, 

políticos, investidores, consumidores – e o resultado deste cenário em relação à 

prorrogação de concessões. Ou seja, além de identificar as alternativas em discussão, os 

seus defensores e os riscos das soluções existentes, serão examinados os mecanismos 

necessários à implementação de cada uma destas, bem como quem ganha e quem perde 

em cada cenário. Serão também analisadas as razões que têm pautado as escolhas 

estatais sobre a prorrogação das concessões.   

O capítulo sexto, por fim, é reservado às conclusões, em que se retomam as 

questões versadas nos cinco capítulos que as precedem. A prorrogação de concessões no 

setor elétrico, num contexto de intervenção estatal na economia, consiste, seguramente, 

em tema de grande relevância para a Ciência Política, cujo debate se espera despertar 

com o presente estudo. 
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2 Intervenção Estatal na Economia e Bens Públicos 
 
 

2.1 A expressão “bens públicos” e seus significados 

 
 

2.1.1 Bens públicos no contexto jurídico 

 
 
No âmbito de discussões relacionadas à intervenção estatal na economia, a 

expressão bens públicos pode ser utilizada em diferentes acepções. A simples definição 

da aludida locução já desperta a complexidade do tema; afinal, tanto o vocábulo bem 

quanto o termo público podem ser tomados em diferentes sentidos. 

Como bem salienta Gasparini (2010), o termo bem possui ao menos dois 

significados. No sentido filosófico, é tudo aquilo que satisfaz ao homem. Nessa ótica, a 

inteligência, a beleza, a bondade, a saúde e o amor são bens. No sentido jurídico, bem é 

tudo aquilo que pode ser objeto de direito. Assim, uma casa, um automóvel, um livro, 

uma marca registrada são bens.   

O termo público, por sua vez, empregado a um dado bem, tanto pode ser 

utilizado para indicar o seu proprietário (a União, um Estado, um Município, o Distrito 

Federal, uma autarquia ou fundação públicas) quanto para fazer referência a seu usuário 

(a comunidade ou a Administração). Enfim, diversas são as acepções para ambos os 

termos, o que recomenda aos utentes da expressão bem público o auxílio a algum 

complemento ou ressalva voltado a indicar com maior precisão em que sentido se utiliza 

a locução.  

Inicialmente, vale destacar que A expressão bens públicos é empregada com 

grande frequência em normas, atos do Estado e estudos de direito administrativo.  

Meirelles (2009, p. 412) define os bens públicos como “todas as coisas, corpóreas ou 

incorpóreas, imóveis, móveis e semoventes, créditos, direitos e ações que pertençam, a 

qualquer título às entidades estatais, autárquicas e paraestatais”. Tal definição, por si 

só, revela que o referido administrativista, seguindo uma tradição jurídica decantada por 

décadas, utilizou o termo bem em sua acepção jurídica (aquilo que pode ser objeto de 

direito) e empregou o vocábulo público como indicativo do proprietário do bem (o 

Estado).       

Como regra geral, os bens públicos têm o seu caráter estatal indicado na 

Constituição ou em lei. Tais normas elencam os bens da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios, das autarquias e das fundações públicas. Caetano (2005), além 
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de destacar que apenas são públicas as coisas assim indicadas em lei (em sentido 

amplo), ressalta que não há necessidade de sua previsão em sede constitucional; o 

legislador constituinte, porém, ao eleger certos bens como públicos na Constituição, o 

faz apenas para impedir que o legislador ordinário retire o caráter estatal de certos bens; 

somente mediante modificação do texto constitucional – com quóruns mais elevados e 

trâmites mais rigorosos – é que se poderá excluir o caráter público dos bens assim 

indicados constitucionalmente.  

Diversas são as possíveis classificações dos bens públicos, algumas 

estabelecidas em lei, outras em âmbito acadêmico. As classificações mais frequentes em 

obras científicas são as que apartam os bens públicos: quanto à sua natureza, em móveis 

e imóveis; e as que efetuam uma clivagem em relação ao proprietário dos bens, 

denominando-os federais, estaduais, distritais, municipais, autárquicos ou fundacionais.   

Dentre as classificações legais relacionadas a bens públicos no ordenamento 

brasileiro, a de maior relevância foi instituída pelo Código Civil de 1916. Até o advento 

deste Código – hoje revogado – não havia uma classificação bem estruturada quanto à 

destinação dos bens públicos no ordenamento pátrio. O art. 66 do referido Código 

classificou os bens públicos em três categorias, divisão esta que se enraizou na doutrina 

jurídica brasileira e apresenta, ainda hoje, larga aceitação:  

 
Art. 66. Os bens públicos são: 
I. Os de uso comum do povo, tais como os mares, rios, estradas, ruas e 
praças. 
II. Os de uso especial, tais como os edifícios ou terrenos aplicados a 
serviço ou estabelecimento federal, estadual ou municipal. 
III. Os dominicais, isto é, os que constituem o patrimônio da União, dos 
Estados, ou Municípios, como objeto de direito pessoal, ou real de cada 
uma dessas entidades. 
 

Como indicado acima, analisando-se os bens públicos com o olhar voltado à 

sua destinação, há três categorias bem delimitadas: i) os de uso comum do povo; ii) os 

de uso especial; e iii) os dominicais. Tal definição é exaustiva, isto é, um bem público 

deve se enquadrar, necessariamente, em uma das referidas categorias.  

Os bens de uso comum do povo, como a própria denominação sugere, são 

aqueles utilizados livremente pela coletividade, cujos exemplos mais recorrentes são as 

praças, as ruas, as áreas verdes e as praias. Para a utilização de um bem de uso comum 

por um indivíduo, não se requer nenhum consentimento estatal específico e tal uso se 

dá, em regra, de forma gratuita. A utilização, por óbvio, deve ser conforme a destinação 

do bem. Não pode um particular, por exemplo, diante do caráter público de um parque 
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municipal – voltado à recreação da coletividade, com livre acesso a todos – defender um 

pretenso direito a constituir moradia no referido imóvel.  

Outro aspecto relevante é o fato de os bens de uso comum do povo, 

enquanto permanecerem como tal, serem inalienáveis. Não pode o ente político alienar 

(isto é, vender, doar ou permutar) um bem público que seja definido em lei ou em ato 

administrativo como de uso comum do povo (ex: um parque, uma praça, uma rua, etc.). 

O tema traz à tona a noção de importantes conceitos relacionados aos bens públicos: a 

afetação e a desafetação. 

A afetação consiste na destinação ou consagração de um bem a uma dada 

finalidade pública específica (que pode ser, como se verá, de uso comum do povo ou de 

uso especial pela Administração)2, e a desafetação é exatamente o inverso, isto é, a 

extinção da referida finalidade pública específica. Tanto a afetação quanto a desafetação 

são atos que apenas podem ser praticados pelo Poder Público, de competência da pessoa 

jurídica proprietária do bem. A afetação e a desafetação podem ser efetuadas por lei ou 

por ato administrativo.3  

Os bens de uso especial, por sua vez, são aqueles destinados a uma 

utilização específica pela Administração (ou por seus delegatários) no exercício das 

atividades de sua competência. Como exemplos desta categoria, há as edificações em 

que estão instalados órgãos e entidades públicas; os museus; as bibliotecas; os 

cemitérios públicos; os portos e aeroportos estatais; entre outros.  

É válido frisar que para a utilização de um bem público de uso especial por 

seu titular (ex: União), não se requer um ato estatal prévio; o direito de uso e gozo pode 

ser exercido de imediato, sem formalidades. Nas hipóteses em que for permitida a sua 

utilização por terceiros, devem ser observadas certas formas solenes, que podem ser a 

necessidade de autorização do Estado, a observância de horários de funcionamento, 

preços, etc..  

Destaque-se, nesse contexto, haver uma finalidade pré-determinada também 

para os bens de uso especial. Tal ordem de ideias retoma o conceito da afetação, 

igualmente necessária para esta categoria. Os bens de uso especial, assim como os de 

uso comum do povo, são inalienáveis enquanto não forem desafetados.  

                                                 
2 Conforme leciona Caetano (2005, p. 885), o critério da afetação, como elemento caracterizador dos bens 
públicos, submetidos a um regime de direito público, foi proposto por Hariou.  
3 O término da afetação também pode se dar, ao menos em tese, por um fato jurídico; por exemplo, o 
desabamento de uma escola pública pode extinguir a afetação do referido bem (o terreno em que se 
encontrava a escola) à finalidade específica a que era destinado (educação).  
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Por fim, a terceira e última categoria da presente classificação é a dos bens 

dominicais, entendidos como aqueles, de propriedade do Estado, que não estão 

vinculados a nenhuma finalidade pública específica, isto é, não são utilizados pela 

Administração ou pela coletividade. São, em poucas palavras, os bens desafetados. 

Exemplos típicos de bens dominicais são os imóveis estatais que não são utilizados pela 

Administração (terrenos vazios, prédios desocupados), como também aqueles locados a 

terceiros, apenas com a finalidade de obter renda para a entidade estatal. 

Obviamente, um bem dominical pode ser afetado por uma lei ou ato 

administrativo e ser enquadrado em uma das duas classes anteriormente analisadas, o 

que atrairia a aplicação das restrições que lhe são próprias, sobretudo a inalienabilidade.   

Salta aos olhos que as duas primeiras categorias de bens (os de uso comum 

do povo e os de uso especial) estão vinculadas a finalidades estatais de interesse 

público; por isso, são submetidas a um regime de direito público, o que torna tais bens 

inalienáveis, imprescritíveis, impenhoráveis e não-oneráveis.  

Bem assim, a alienação destes bens, quando possível, deve ser precedida de 

sua desafetação, isto é, a extinção da destinação estatal, fixada em lei ou ato 

administrativo, para a qual se reservou o bem. Com a desafetação, passará o bem a ser 

classificado como dominical, possibilitando-se a sua alienação.  

Os bens dominicais, por sua vez, são regidos basicamente pelo regime 

jurídico de direito privado; em caso de alienação, devem ser observadas as normas 

jurídicas aplicáveis à espécie, como as indicadas na Lei nº 8.666/93.   

Esta divisão tripartite dos bens públicos, oriunda do Código Civil de 1916, 

foi acolhida pela doutrina administrativista brasileira e reiterada no art. 99 do Código 

Civil de 2002, hoje em vigor.4   

Muito se poderia aqui discorrer ainda sobre as particularidades, natureza 

jurídica, evolução histórica e outras nuances de cada uma das três categorias de bens 

estatais acima mencionadas. Todavia, não é este o propósito deste estudo. O que se quer 

deixar aqui bem vincado é que a abordagem jurídica trata como bem público aquilo que 

a Constituição, a lei ou o ato administrativo denominam como tal. São públicos tanto 

uma praça quanto uma escola municipal, ou ainda um terreno da União, se assim 

                                                 
4 Art. 99. São bens públicos: I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças; 
II - os de uso especial, tais como edifícios ou terrenos destinados a serviço ou estabelecimento da 
administração federal, estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; III - os 
dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito 
pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades. Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, 
consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado 
estrutura de direito privado. 
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indicado no ordenamento jurídico. O fim a que se destina um bem público (utilização 

pela coletividade, pela Administração, por ninguém ou por terceiros), na verdade, para o 

que aqui se examina, tem relevância jurídica apenas secundária; ao enquadrar um dado 

bem estatal em uma das mencionadas categorias (bens de uso comum, de uso especial 

ou dominicais) haverá consequências quanto às formalidades necessárias à alienação do 

bem e outras questões correlatas. Mas, para classificar um bem como público, pelo viés 

jurídico, basta que seja de propriedade de um ente político (União, Estado, Distrito 

Federal ou Município) ou de uma entidade pública. Até mesmo uma simples cadeira, se 

pertencente ao Estado, é, nesse sentido, um bem público.  

Desta forma, os bens pertencentes ao Poder Público – sejam estes utilizáveis 

por todos, empregados pela Administração para um fim específico ou simplesmente um 

ativo estatal utilizado por terceiros ou até mesmo sem uso atual – podem ser 

denominados bens públicos, ao menos pela abordagem jurídica.  

 
 

2.1.2 Bens públicos no contexto econômico 

 
 
Os economistas costumam denominar de bem público aquele dotado de duas 

notas essenciais: i) não-exclusividade, isto é, a impossibilidade de evitar que os que não 

suportaram os custos dos bens recolham os seus benefícios; e ii) não-rivalidade, ou seja, 

o fato de a utilização deste bem por um novo usuário possuir custo zero.  

É dizer: os economistas abordam os bens públicos por um enfoque 

essencialmente diferente dos juristas. Não se empresta qualquer relevância à existência 

ou não de indicação legal do caráter público de um bem, ou se o titular do bem integra 

ou não a Administração. Atribui-se importância, na economia, para a interface entre um 

bem e o seu uso de forma coletiva. Um dado objeto de direito, para ser um bem público, 

pela abordagem econômica, não precisa pertencer ao Estado, mas ser dotado de 

características tais que apontem sua vocação para a utilização coletiva. Tal questão 

ficará mais evidenciada após um detalhamento dos dois conceitos acima indicados: não-

exclusividade e não-rivalidade.    

Os economistas partem da constatação de que a maior parte dos bens possui 

uso exclusivo, de modo que os não-proprietários, ou que não pagaram por ele, podem 

ser proibidos de usá-los (MITCHELL e SIMMONS, 2003). É o caso típico dos bens de 

uso pessoal: uma vez adquirida uma bicicleta, um chocolate ou uma camisa por um 

dado indivíduo, o seu proprietário poderá impedir que os não-proprietários destes bens 
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os utilizem. Ademais, a utilização do bem pelo próprio proprietário diminui a 

possibilidade de seu uso por outrem.  

Por outro lado, há bens que são não-exclusivos, isto é, uma vez fornecidos a 

um grupo, não se pode evitar que um indivíduo usufrua seus benefícios 

(SAMUELSON, 1954). Como exemplo desta categoria, pode-se mencionar a defesa 

nacional: fornecida esta, não há como se proibir que um indivíduo que não arcou com 

os custos de tal atividade (carona, ou free rider) recolha as benesses da mencionada 

medida de proteção nacional. Outros exemplos frequentes de bens públicos, nesse 

contexto, são a erradicação de uma praga, o controle de enchentes a uma coletividade, a 

proteção ao meio ambiente, entre outros. Uma vez exercidas tais atividades (aqui 

enquadradas como “bens públicos”, em sentido econômico), diversos indivíduos que 

não suportaram os seus respectivos custos serão beneficiados pela ação estatal; apesar 

de não haver custo adicional pelo fato de a medida beneficiar tais indivíduos 

incrementais, há um incentivo a que seus destinatários queiram se comportar de forma 

oportunista, como um free-rider. Logo, haverá dificuldade de coletar recursos 

voluntários dos beneficiários dos referidos bens.  

Outra característica dos bens públicos é a não-rivalidade, isto é, o fato de 

um indivíduo adicional ser beneficiado pelo aludido bem não prejudicar o seu usufruto 

em relação aos demais. Note-se que, no exemplo acima referido, o custo de erradicação 

de uma praga será o mesmo, ainda que a população de um dado Estado seja acrescida de 

uma centena de habitantes. O benefício para o conjunto inicial de indivíduos será 

mantido, ainda que um número maior de pessoas venha a ser favorecida pela 

mencionada erradicação.  

Como há um forte incentivo a que alguns indivíduos peguem carona em tais 

atividades não-exclusivas e não-rivais – isto é, recebam os benefícios sem querer 

suportar seus custos –, uma das soluções engendradas pela Administração é a realização 

de tais benesses com recursos provenientes de tributos. Os custos dos bens e das 

atividades dotados de não-exclusividade e de não-rivalidade seriam suportados por 

todos os indivíduos, coercitivamente, via impostos, taxas, contribuições ou empréstimos 

compulsórios. As vantagens atribuídas a tal solução são a divisão dos custos do bem por 

um elevado número de indivíduos (diminuindo o peso para cada utente) e a 

maximização do bem-estar social, uma vez que o bem público estará à disposição de um 

maior número de pessoas (como, por exemplo, na hipótese de participação em eventos 

culturais, na utilização de transporte público, etc.). 
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É digno de nota que poucos são os bens verdadeiramente não-exclusivos e 

não-rivais. Alguns bens apresentam certa dificuldade de impedir que os que não 

arcaram com seus custos recolham seus benefícios, mas não impossibilidade; é o caso 

das estradas, das pontes, da coleta de lixo urbano, etc. Há também bens cujo custo do 

usuário adicional é zero apenas até certo limite de utilização. É o caso, novamente, das 

estradas e das pontes, que possuem certa capacidade de tráfego, acima da qual será 

necessário alargar ou replicar as suas vias.    

Além do sentido acima indicado para bens públicos, comumente adotado 

entre os economistas, há algumas vozes que empregam a expressão em conotação 

diversa. Taylor (2000), por exemplo, prefere denominar os “bens públicos” dos 

economistas como “bens convergentes”, destacando que o que há de coletivo em tais 

bens é apenas a sua forma de provisão. Para o autor, a segurança pública, ou o serviço 

de defesa nacional, são de interesse individual dos cidadãos; trata-se da segurança de 

um e de outro cidadão, individualmente considerados. O serviço de proteção ao fogo 

prestado pelos bombeiros, por exemplo, no dizer de Bavaresco (2004), consiste num 

auto-interesse consciente, convergente com os dos demais munícipes, não um interesse 

coletivo propriamente dito. Se o próprio indivíduo conseguisse promover, sozinho, 

semelhante segurança ao fogo, esta teria o mesmo valor para o beneficiário daquela 

segurança provida coletivamente. Não há um sobrevalor à segurança ao fogo apenas 

porque foi provida de modo coletivo. Melo (2002), a partir das observações de Taylor 

(2000), destaca que os “bens convergentes” se oporiam aos “bens comuns”; nestes, que 

abrangem valores como a amizade, o que importa é haver ações e significados 

comunitários, e não meras convergências de interesses privados relacionados a bens 

providos coletivamente. 

No presente estudo, a expressão “bens convergentes” não será adotada; será 

aqui empregada a locução “bens públicos em sentido econômico” para se fazer 

referência aos bens marcados pela não-exclusividade e não-rivalidade.   

Expostas as linhas gerais de separação entre os bens públicos e os não-

públicos pelos economistas, bem se vê que esta visão muito difere daquela indicada 

pelos juristas. Para estes, público é o bem indicado em lei como tal, e revela a 

titularidade de um bem. Para os economistas, público é o bem cujo uso seja não-

exclusivo e não-rival, de modo que fornecido o bem a um grupo, não se possa evitar que 

um indivíduo usufrua seus benefícios, e que a sua utilização por um indivíduo adicional 

não prejudique o seu proveito em relação aos demais indivíduos. Para os economistas, 
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não há grande importância na titularidade do bem. Indicá-lo como público denota 

apenas as vantagens de sua provisão de forma coletiva.   

Também interessa destacar que a análise dos economistas é de extrema 

relevância ao longo do período que antecede a definição, pelos legisladores, sobre quais 

bens devem ser públicos ou privados. Afinal, a vantagem da provisão coletiva de certo 

bem pode ser determinante para a sua eleição, pelo legislador, como bem público. 

Registre-se, porém, que há outras razões além da não-exclusividade e da não-rivalidade 

que podem influenciar a eleição de um bem como estatal. Por vezes, um bem ou serviço 

pode ser reservado ao Estado devido à sua importância estratégica em caso de guerras, 

como também por seu elevado valor econômico. A reserva do petróleo como um bem 

da União, por exemplo, parece encontrar respaldo em ambos os argumentos 

(importância estratégica e valor econômico elevado), ao invés de se fundamentar na 

não-rivalidade e na não-exclusividade.    

A abordagem jurídica, por sua vez, é válida, sobretudo, no momento 

posterior à discussão dos economistas e legisladores e centraliza sua atenção ao 

tratamento a ser conferido a um bem já classificado como público, independentemente 

da razão que tenha norteado o seu enquadramento como tal.  

Uma abordagem das razões de eleição, pelo legislador, de um dado bem 

relevante para o setor elétrico como público pode render interessantes frutos para uma 

compreensão mais ampla do tema da prorrogação das concessões, o que será efetuado 

ao longo do próximo capítulo.   

 

 

2.2 Justificativas para a intervenção estatal 

 

 

Ao longo da curta existência do setor elétrico, pode-se perceber a 

intercalação de períodos de maior e de menor presença estatal. Ora quase a totalidade 

dos bens utilizados na indústria da eletricidade são públicos, ora há uma presença 

marcante de bens privados.  

É nesse contexto que sobressai um dos temas de grande relevo para a 

Ciência Política: o estudo das razões que originam a intervenção do Estado na 

economia. Em tal cenário, é bastante útil confrontar as supostas justificativas da 

intervenção estatal com argumentos opostos, em que se defende a incapacidade do 
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Estado para resolver quaisquer problemas. Para uns, o Estado é a solução para graves 

falhas encontradas num dado setor; para outros, permitir que as leis de mercado cuidem 

do pretenso problema é a melhor alternativa.  

Os defensores da intervenção do estado na economia comumente utilizam 

argumentos advindos da doutrina de bem-estar social.5 Conforme expõem Mitchell e 

Simmons (2003), a doutrina do bem-estar social justifica a intervenção do Estado na 

economia com base nas falhas de mercado. Entre estas, destacam os autores as 

externalidades negativas; a dificuldade de custear os bens públicos (expressão aqui 

empregada no sentido econômico, conforme se detalhará ao longo do presente capítulo); 

as questões referentes à competição imperfeita (poder de monopólio, por exemplo); a 

assimetria de informações; a instabilidade econômica; a má distribuição de riqueza e de 

renda e os altos custos de transação. Presente qualquer uma destas falhas, haveria 

justificativa idônea para intervir no mercado. Como destaca Melo (2000), tais 

estudiosos integram a denominada Teoria Normativa da Regulação. 

As espécies mais relevantes das sobreditas falhas de mercado serão 

devidamente analisadas a seguir, de modo a permitir o destaque, ao longo deste estudo, 

dos fundamentos em que se ancoram a escolha de certos bens e serviços do setor 

elétrico como públicos.  

Uma das falhas de mercado estudadas pela doutrina é a existência de 

externalidades negativas. Para a sua compreensão, vale expor que as ações privadas 

podem possuir custos privados (arcados pelo ator) como também custos de 

transbordamento (suportados por terceiros que comumente não consentiram com a ação 

ou que até mesmo não tiveram conhecimento desta). Um exemplo de um custo de 

transbordamento é a consequência do despejo, por um industrial, de dejetos de sua 

atividade em um rio, com poluição deste, ocasionando mortalidade de peixes e prejuízo 

à população ribeirinha localizada à jusante da unidade fabril. No exemplo, tais custos de 

transbordamento, suportados por terceiros que não são responsáveis pela ação nociva, 

são também conhecidos como externalidades negativas.  

A ação poluidora mencionada acima possui um custo privado baixo, arcado 

pelo industrial, referente ao simples arremesso do material poluente no curso d’água, e 

um custo de transbordamento alto, suportado pela população ribeirinha e por todos os 

demais que se beneficiavam dos peixes ali disponíveis e da água impoluta antes 

existente. Para prevenir ações como esta, em que o ator pouco ou nada se prejudica, 

enquanto terceiros suportam os elevados custos de ações que não praticaram, a Teoria 
                                                 
5 Entre os precursores desta, podem ser mencionados Baumol (1952), Samuelson (1954) e Bator (1958). 
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Normativa da Regulação indica como caminho a intervenção estatal. Desta forma, o 

Poder Público agiria para evitar que uma determinada ação tenha os benefícios 

privatizados e os custos transbordados ou socializados.  

Para o Estado reduzir as externalidades negativas, Mitchell e Simmons 

(2003) sintetizam que são comumente indicadas quatro possíveis linhas de ação estatal: 

interferir sobre as preferências dos agentes, com apelos para a consciência (como, por 

exemplo, ao promover campanhas sobre a importância de preservação do meio 

ambiente); impor controles diretos (como níveis máximos de poluição para cada 

atividade); introduzir mecanismos de precificação dos custos transbordados (por taxas 

de uso, tributos, penalidades); e, por fim, realizar grandes investimentos voltados à 

diminuição ou eliminação das externalidades causadas pelos indivíduos (ex: construção 

de aterros sanitários; despoluição de rios; etc). 

Um aspecto interessante das externalidades negativas é que, se todos os 

indivíduos agirem de forma economicamente racional (no sentido de maximização de 

lucros), haverá custos de transbordamento em muitas atividades, com resultado final 

prejudicial à coletividade. Evidencia-se, assim, que a racionalidade individual e a 

racionalidade do grupo nem sempre são coincidentes. O Estado buscaria, ao intervir na 

economia para afastar as externalidades negativas, fazer com que a racionalidade 

individual venha a convergir com a racionalidade coletiva.      

Uma outra falha de mercado comumente analisada pelos adeptos da Teoria 

Normativa da Regulação já foi brevemente referida: a existência de bens públicos 

(expressão aqui empregada no sentido econômico, de modo não-exclusivo e não-rival). 

Como bem destacado por McKenzie e Tullock (1978), é extremamente difícil o 

recolhimento de custos de um bem público uma vez que este tenha sido produzido. Há 

forte incentivo ao oportunismo do free-rider, ou carona, que evitará suportar os custos 

com a implantação do referido bem, mas que irá recolher os seus benefícios.    

Na hipótese de o Estado não agir em relação aos bens públicos (em sentido 

econômico), dificilmente seriam coletados pelo setor privado, em sua livre iniciativa, os 

recursos necessários à construção, à expansão e à manutenção do referido bem. A 

sociedade sofreria com a inexistência ou com o funcionamento deficiente de um bem 

necessário. A adequada instalação e operação de rodovias, pontes, aeroportos, portos, 

praças, praias, etc., ficaria comprometida se tais bens fossem objeto da atenção 

meramente privada, mediante ações voluntárias, sem poder de coerção. Assim, a 

intervenção estatal seria necessária como forma de impor a todos o rateio dos custos 

relacionados à provisão de bens públicos não-exclusivos e não-rivais.   
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 Uma justificativa adicional para a provisão de bens públicos (em sentido 

econômico) pelo Estado é a maximização do bem-estar social. Itens como transporte, 

cultura, saúde, educação teriam máxima utilização pela sociedade se fornecidos 

gratuitamente (ou com preços módicos) pela Administração. Presume-se, por exemplo, 

que um evento cultural gratuito será frequentado por um número de cidadãos bastante 

superior ao que se verificaria na hipótese de participação onerosa no evento. Também 

aqui, o Estado seria capaz de obter, por seu poder coercitivo e através dos tributos, a 

contribuição até mesmo dos que pretenderiam ser oportunistas (free-riders). Não é por 

outra razão que os denominados Estados de Bem-Estar Social são geralmente marcados 

por alta tributação.    

Há também outras justificativas para a intervenção estatal. Toda a 

problemática de falhas de mercado tem como pano de fundo o pressuposto do mercado 

perfeito, com grande número de produtores e de consumidores, certa homogeneidade do 

produto, livre entrada e saída de empresas, objetivo de maximização de lucros e elevado 

fluxo de informação entre os atores envolvidos. Há situações, porém, em que a 

competição é notoriamente imperfeita, cujo exemplo mais marcante é o monopólio.  

O monopólio é definido como a situação de concorrência imperfeita em que 

um determinado produtor possui o controle de um determinado mercado, o que o 

predispõe a impor os preços de comercialização de um dado bem. Tal situação é 

potencialmente prejudicial ao consumidor, que sequer poderá recorrer a outro 

competidor e, com isso, forçar a redução do preço pelos demais produtores.  

O oligopólio, por sua vez, seria uma situação semelhante, em que há poucos 

produtores (e não apenas um) que podem, por acordo comum, firmar entendimento para 

fixar os preços a serem impostos ao consumidor.    

A Teoria Normativa da Regulação sustenta que o Estado deveria intervir 

para evitar o monopólio, e até mesmo o oligopólio, comumente associados à diminuição 

da oferta e à elevação do preço dos bens. Ademais, sustenta-se que tais formas de 

dominação de mercado tendem a conduzir à estagnação das respectivas empresas, tanto 

gerencialmente quanto tecnicamente. É a competição acirrada que exige o empenho dos 

produtores, o que acaba por conduzi-los à inovação. É também a competição que 

impede a imposição de preços arbitrários por um produtor. Por um ou por todos estes 

motivos, os defensores do Estado de bem-estar social advogam a regulação com o 

objetivo de evitar e combater os trustes econômicos, pela intervenção estatal, seja para 

fomentar a competição (quando possível) ou limitar os preços do produto, nas hipóteses 

em que a competição não for uma alternativa viável ou recomendável.        
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Outra falha de mercado a receber destaque é a denominada assimetria de 

informações. O mercado perfeito, acima descrito, adota como pressuposto amplo acesso 

às informações deste mesmo mercado por todos os atores envolvidos; é dizer, há o 

pressuposto de que os produtores e consumidores têm conhecimento ao menos das 

quantidades, qualidades e preços dos produtos de um dado mercado, de modo que 

possam agir racionalmente, de forma rápida e com precisão. Ainda que cada um dos 

referidos atores, de fato, disponha de parte das informações de mercado, há outra 

parcela de informações que remanesce inacessível a diversos consumidores e 

produtores. Características e custos dos produtos, estratégias de preço, volumes de 

produção, entre outras informações, muitas vezes são desconhecidas por inúmeros 

agentes do mercado. O custo do acesso amplo às informações, sobretudo para os 

consumidores e pequenos produtores, é muitas vezes proibitivo.   

Assim, o Estado agiria de modo a reduzir ou eliminar o custo de acesso às 

informações pelos agentes de mercado. A Administração imporia, por exemplo, a 

obrigatoriedade de serem reveladas, pelos produtores, certas características dos seus 

produtos (ex: validade, peso, composição, contra-indicações, etc.). O Estado poderia 

exigir, ainda, que custos de produção sejam revelados para a obtenção de certos 

benefícios. Enfim, para tal corrente de doutrinadores, o Poder Público deveria agir como 

facilitador do acesso às informações necessárias ao bom funcionamento dos mercados.    

Há ainda outras razões supostamente legitimadoras da intervenção estatal. 

Desde a depressão econômica que sucedeu a quebra da bolsa de Nova Iorque em 1929, 

particularmente após a grande obra de Keynes (1936), criou-se o consenso de que uma 

das principais funções da intervenção estatal seria o combate à estagnação econômica. 

Tal mister seria implementado por medidas como a realização de investimentos 

públicos, a redução de tributos, o acesso ao crédito como estímulo ao consumo, etc. 

Assim, problemas de estabilidade econômica, sobretudo a estagnação da economia, 

consistiriam em falhas de mercado que deveriam ser extirpadas mediante a intervenção 

estatal.  

Uma outra falha de mercado apontada de forma recorrente é a má 

distribuição de riquezas. Uma dada sociedade é composta por indivíduos com diferentes 

patrimônios e capacidades de produção de bens e serviços desejados pela coletividade. 

De modo geral, a riqueza é distribuída proporcionalmente à produção de cada indivíduo, 

em função de seu esforço, de sua habilidade e do valor atribuído a tal bem.  

Nesse contexto, para muitos, uma adequada distribuição de riqueza seria a 

principal atribuição do Estado, possibilitada pela tributação mais gravosa dos mais 
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afortunados e pela distribuição de riquezas aos necessitados. A correção das 

desigualdades seria o objetivo maior da intervenção estatal.  

Por fim, os altos custos de transação são também apontados pela Teoria 

Normativa da Regulação como justificadores da intervenção estatal. Os aludidos custos 

são as despesas necessárias a que uma dada contratação se aperfeiçoe. Um mercado em 

que cada contratante tenha que desembolsar altos valores para celebrar uma transação 

possui um desestímulo ao referido negócio jurídico. Além de consistir em uma barreira 

de entrada a novos competidores, os custos de transação são ineficiências do mercado. 

Sempre que o Estado conseguir reduzi-los, facilitará o aumento da competição e 

propiciará um incremento de eficiência aos agentes envolvidos.    

Por exemplo, se um contratante fosse obrigado a usar meios próprios para 

garantir o cumprimento de um contrato, haveria elevados custos inerentes a este 

processo. Cada contratante seria forçado a custear um exército privado, voltado a se 

dirigir à contraparte em caso de inadimplemento. A força de cada exército particular é 

que ditaria o vencedor na resolução de um conflito, e não exatamente o sentido e o 

alcance das cláusulas contratuais.  

O Estado, ao monopolizar o poder coercitivo e garantir o cumprimento das 

leis (inclusive quanto à obrigatoriedade dos contratos), reduz os custos de transação. Os 

agentes econômicos, doravante, podem se concentrar em suas áreas de atuação. O 

Estado poderá ser chamado para garantir o cumprimento das avenças.  

A redução dos custos de transação pelo Estado não se limita ao monopólio 

do uso da força. Ao definir regras claras, diminuir riscos e ambiguidades, agir com 

celeridade, o Poder Público reduz o custo de cada contratação pelo agente privado e 

possibilita a disponibilização do respectivo bem por um custo menor. O objetivo de 

diminuir os custos de transação, assim, também é utilizado como justificativa para 

respaldar a intervenção do Estado na economia. 

O intuito do presente capítulo não é descer aos detalhes de cada falha de 

mercado, mas apenas expor as linhas gerais das situações mais frequentes que justificam 

a intervenção do Estado na economia. Em contraposição a tal ação estatal, há visões 

críticas à capacidade de a Administração solucionar problemas de mercado. É o que se 

verá a seguir.  

 

 

2.3 Justificativas para a não-intervenção estatal 
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Ainda que o Brasil, com sua Constituição Federal de 1988, tenha sido 

concebido como um Estado de Bem-Estar Social – visão esta tendente a acolher o 

argumento da falha de mercado como justificativa bastante para a intervenção estatal –, 

é digno de registro que várias são as vozes que questionam a capacidade do Estado de 

agir bem quando os mercados falham.   

Mitchell e Simmons (2003), ao iniciarem sua jornada de revelação das 

falhas de governo, apontam que os cientistas políticos que apóiam a intervenção estatal 

adotam uma concepção idealizada de Estado, em que os indivíduos “trocariam de 

marcha” ao mudarem da esfera econômica para a política, de modo maximizador e auto-

interessado naquela e de forma altruísta e bem-intencionada nesta. Os autores 

questionam esta visão idealizada de Estado e indicam que, na realidade dos fatos, os 

agentes perseguem determinados interesses; não haveria, assim, a referida “troca de 

marcha”.  

Nesse contexto, os referidos autores analisam diversas falhas econômicas e 

combatem a visão segundo a qual o Estado seria capaz de eliminá-las adequadamente, 

ou de atuar de forma mais eficiente que o próprio mercado para corrigir seus problemas.  

Em relação à provisão de bens públicos, por exemplo, a argumentação dos 

estudiosos das falhas de governo é centrada em dois argumentos, segundo os quais: i) o 

Estado não consegue mensurar rapidamente e com precisão a quantidade de um bem 

público a ser fornecida; e ii) o Governo não consegue eliminar o problema dos free 

riders. Em relação à quantidade do bem público a ser disponibilizado à coletividade, 

destaca-se que a atuação governamental é comumente alinhada a preocupações típicas 

da arena política, como a necessidade de reeleição, o atendimento a grupos de interesse, 

etc., e não aos preços dos mesmos bens. A contumaz negligência aos preços dos bens 

pode conduzir, e frequentemente conduz, a bens públicos fornecidos em excesso (como, 

por exemplo, em relação a armamentos militares nos Estados em que grupos de 

interesses pressionam e cativam políticos para que assim o façam), ou a bens ofertados 

em patamar insuficiente (ex: saúde, educação). No tocante à problemática do carona, é 

de se recordar que os bens públicos são fornecidos em quantidades únicas, 

independentemente da vontade de cada cidadão, e a tributação também é razoavelmente 

fixa. Diversos indivíduos beneficiados por um bem público recebem mais daquele bem 

do que necessitam ou queriam pagar por ele, ao passo que outros estariam dispostos a 

pagar mais pela referida provisão. Noutras palavras, estes pegam carona na contribuição 
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alheia, de modo que a provisão estatal de bens públicos não elimina o problema dos free 

riders.      

Bem assim, os referidos autores defendem que melhores resultados seriam 

obtidos pela adoção de melhorias tecnológicas, bastante úteis na precificação de bens 

comumente referidos como públicos (que seriam, a bem da verdade, bens públicos 

impuros). Tais tecnologias, em muitos casos, permitem a vedação da utilização dos 

referidos bens por aqueles que não arcaram com os seus custos. Sugerem os autores, 

para o melhor funcionamento do mercado, a adoção de taxas de uso, a privatização de 

certos tipos de bens e serviços e a atribuição de papéis mais relevantes à iniciativa 

privada. Segundo esta linha de argumentação, a intervenção estatal tende a agravar a 

falha de mercado, e não a corrigi-la.  

Outra falha de mercado analisada de forma recorrente pelos críticos à 

intervenção estatal é a competição imperfeita, em especial o suposto combate aos cartéis 

e monopólios. Partindo da constatação de que tais quadros de competição incompleta 

são comumente marcados por altos custos de rent seeking (esforços junto ao poder 

político para, mediante medidas de privilégio, obter o aumento da riqueza ou da renda) e 

pela possibilidade de violação de free riders (tentados a aumentar seus ganhos pela 

violação do acordo colusivo, nos oligopólios, ou pela quebra do monopólio), destacam 

tais autores que os monopólios e cartéis, em regra, são temporários. Advertem, ainda, 

que a intervenção estatal, ao invés de impedir tais espécies de competição imperfeita, 

comumente acaba por se dirigir à proteção das posições de monopólio ou de cartel. A 

regulamentação detalhada em relação a preços, à qualidade de produtos e de serviços e 

às condições de entrada num dado mercado – ferramentas comuns da intervenção estatal 

– são empecilhos à competição entre os agentes de mercado. A intervenção estatal pode, 

assim, conduzir a uma competição ainda mais imperfeita e não ao inverso, como 

sustentam os defensores da ação governamental.  

Em relação às externalidades negativas, são válidas as lições de Coase 

(1960), que atribuiu tais custos de transbordamento às deficiências na definição dos 

direitos de propriedade. No frequente exemplo dos custos da poluição ambiental, como 

não há um proprietário específico do meio-ambiente, não há um agente capaz de cobrar 

pelos referidos prejuízos. Assim, para corrigir o problema, o autor menciona que 

deveriam ser especificados adequadamente os direitos de propriedade do meio 

ambiente, de modo a internalizar custos e benefícios. Os responsáveis pela poluição 

pagariam por esta e os proprietários do bem prejudicado receberiam os valores 

correspondentes.   
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Ainda em relação às mencionadas externalidades, Mitchell e Simmons 

(2003) destacam a criação de mercados de títulos de poluição, em que o fechamento de 

uma fábrica ou a instalação de equipamentos contra a poluição poderia gerar créditos 

alienáveis a um interessado que pretenda, por exemplo, instalar uma nova fábrica ou 

elevar a sua produção.  

Não se pretende, aqui, descer às minúcias da análise efetuada pelos críticos 

da intervenção estatal em cada uma das falhas de governo. Basta, para o presente 

estudo, indicar que diversos economistas, cientistas políticos, juristas, entre outros, 

apesar de reconhecerem que os mercados falham, combatem a visão segundo a qual os 

Governos teriam sucesso nas situações em que os mercados malograram. 

Ademais, é também oportuno destacar que uma das formas mais frequentes 

e robustas de intervenção estatal é exatamente a reserva de alguns bens e atividades 

como públicos. Afinal, se o Estado é proprietário de um bem, ou se é competente para 

explorar direta ou indiretamente uma dada atividade, não resta dúvida de que poderá 

disciplinar o uso dos respectivos bens por outrem, ou a prestação indireta da atividade, 

conformando a atuação dos particulares aos propósitos da Administração. O próximo 

capítulo, entre outros temas, examinará as razões pelas quais certos bens e atividades do 

setor elétrico foram reservados ao Estado.    
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III – As Concessões e o Setor Elétrico 
 
 

3.1 Histórico do setor elétrico 

 
 
O adequado exame do instituto da concessão no setor elétrico requer o 

conhecimento de diversos aspectos relacionados ao surgimento e à evolução do 

mencionado segmento econômico. Em tal percurso, não se terá a menor intenção de 

esgotar o tema, ou de elevar as questões históricas a objeto principal de estudo. O 

escopo perseguido será apenas o de expor a racionalidade subjacente à criação do 

instituto da concessão, de modo a facilitar a percepção de suas características mais 

marcantes e de seus reflexos sobre o setor elétrico hoje existente. 

Desta sorte, serão aqui evitadas curiosidades históricas e fatos de 

importância meramente secundária para o setor em referência, ao menos no contexto do 

presente estudo. Serão mencionados, bem assim, apenas os fatos mais relevantes para o 

desenvolvimento da indústria da eletricidade, de forma a identificar períodos históricos 

com atributos razoavelmente homogêneos. Em tal sobrevôo, procurar-se-á por em 

evidência os interesses do Estado, dos agentes setoriais, dos consumidores e de outros 

atores em cada um dos períodos sob análise. 

Não se faz necessário, para o que aqui se pretende, examinar a evolução da 

utilização pelo homem das diversas formas de energia – como a força d’água, do vento 

ou do calor –, desde o período pré-histórico até os dias atuais. Também é dispensável 

minudenciar as sucessivas descobertas científicas que possibilitaram a emblemática 

invenção de Thomas Alva Edison: a lâmpada de filamento incandescente, em 1879. 

Pode-se, de forma bastante sintética, assinalar que o surgimento da indústria da 

eletricidade foi marcado por uma rede de inovações inter-relacionadas, tanto em termos 

técnicos como econômicos, na geração, no transporte e na utilização de energia elétrica 

no final do século XIX (PINTO JUNIOR, 2007).6 

Como ponto de partida do setor elétrico propriamente dito, pode-se 

mencionar o início da operação da primeira central elétrica europeia, fundada pelos 

irmãos Siemens, em 1881, em Goldaming, na Inglaterra, seguida pelo funcionamento da 

primeira central elétrica americana, em 1882, no distrito financeiro de Nova York. A 
                                                 
6 Sobre o transporte ou transmissão de energia elétrica, o referido autor relata que a primeira linha de 
transmissão surgiu na Itália, em 1885, em corrente alternada, com tensão de 2 kV e num trecho de 27 km. 
No mesmo ano, remeteu-se energia elétrica de Creil a Paris, superando uma distância de 56 km. Por fim, 
descreve-se que uma empresa suíça construiu, em 1891, uma linha de transmissão de 179 km, em 30 kV, 
conectando Lauffen a Frankfurt-no-Maine. (Op. cit., pp. 154 e 155). 
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central americana iluminava 400 lâmpadas instaladas em restaurantes, lojas e 

escritórios, em uma área de, aproximadamente, 0,8 km2 (PINTO JUNIOR, 2007).   

Como destacado acima, o interesse deste estudo não é tratar de curiosidades 

históricas, nem se aprofundar em nuances técnicas de descobertas efetuadas em 

laboratório. Vale destacar, desde já, que poucos anos após o início da operação das 

centrais elétricas acima referidas, empresas como a Edison Electric Light Company, de 

Londres, possibilitaram a expansão, por todo o mundo, da utilização de eletricidade, 

inicialmente para a iluminação e depois para diversos outros fins.  

Desde os seus primórdios, a exploração comercial da eletricidade 

pressupunha a existência de ao menos algumas instalações específicas: uma central de 

geração, capaz de produzir a energia elétrica; cabos aptos a levar esta energia até os 

locais de consumo (no início, próximos às instalações de geração); e, por fim, 

dispositivos capazes de utilizar a energia elétrica (como a lâmpada incandescente). 

No final do Século XIX e nas décadas seguintes, as atividades relacionadas 

à eletricidade foram exploradas, nos mais longínquos países, pelas poucas empresas 

privadas capazes de por em funcionamento este complexo conjunto de instalações e 

equipamentos, frequentemente protegidos por patentes. Em regra, numa dada área 

geográfica, apenas uma empresa desempenhava as atividades relacionadas à indústria da 

eletricidade.   

Com o aumento do número de consumidores e o desenvolvimento de novas 

fontes de eletricidade (sobretudo a fonte hidráulica), bem como com as melhorias 

técnicas no seu transporte, as centrais geradoras passaram a ser implantadas também em 

locais mais distantes dos pontos de consumo. Pouco a pouco, passam a ficar 

evidenciadas três funções básicas das referidas instalações: produzir a energia elétrica 

(geração), transportá-la para as proximidades dos centros de consumo (transmissão) e a 

entrega efetiva desta eletricidade no local indicado pelo consumidor (distribuição). Há 

de se advertir, porém, que tais atividades, durante décadas, permaneceram sob a 

titularidade de um mesmo agente numa dada área geográfica, que se incumbia de toda a 

cadeia de produção e transporte da eletricidade até a sua efetiva entrega ao consumidor.    

Nesse cenário, no setor elétrico brasileiro, o início da relação do investidor 

com o Poder Público se dava em âmbito municipal. O investidor estrangeiro obtinha um 

contrato de exploração das mencionadas atividades, numa dada área geográfica, em 

regime de exclusividade. O ente municipal, por sua vez, não tinha controle dos custos 

da atividade privada. Por conseguinte, o preço estabelecido pelo agente privado era, 

com frequência, muitas vezes superior ao custo, possibilitando lucros elevados. Era 
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comum, também, a instituição de mecanismo de atualização do preço da energia voltado 

a preservar o investimento efetuado em moeda estrangeira (ex: a indexação ao ouro). O 

Poder Público Municipal, por sua vez, contentava-se em atrair as instalações necessárias 

ao funcionamento da nova tecnologia, então sinônimo de modernidade, e que 

inicialmente era utilizada principalmente na iluminação pública e no transporte urbano, 

em bondes elétricos.   

Gradativamente, a energia elétrica encontra novos usos além da mera 

iluminação de ambientes e do transporte citadino. Industriais convertem suas máquinas, 

antes movidas a outras fontes, como o carvão e o gás natural, e passam a ser 

impulsionadas pela energia elétrica; criam-se diversos equipamentos domésticos e 

comerciais que utilizam a eletricidade.  

Ano a ano, cresce em larga medida o número de usuários e, por conseguinte, 

o consumo se eleva de forma intensa. Aos poucos, a mencionada tecnologia se integra 

ao cotidiano nas residências, no comércio e na indústria. Não seria exagero expor que o 

advento da eletricidade modificou profundamente a sociedade; é difícil encontrar algum 

setor que não tenha sido fortemente impactado, direta ou indiretamente, pelo surgimento 

e pela expansão da aludida indústria. Por exemplo, com os bondes elétricos, os centros 

urbanos se expandem; com a introdução da eletricidade na indústria, amplia-se 

fortemente a capacidade de produção. Em curto período, a eletricidade passou a ser 

essencial para grande parte da população brasileira.  

Com o incremento do número de usuários, e também com o crescimento da 

importância da eletricidade para a indústria, para o comércio e para os consumidores 

residenciais, eleva-se também o impacto político de eventuais aumentos do preço do 

referido bem.  

Como o valor a ser pago pelos consumidores de eletricidade, nas primeiras 

décadas do Século XX, estava atrelado ao ouro – para garantir os interesses dos 

investidores estrangeiros –, variações cambiais passaram a ter forte impacto no aludido 

preço. Nos períodos em que a flutuação das moedas gerava uma elevação dos preços da 

eletricidade, verificava-se grande e crescente insatisfação dos consumidores, que por 

sua vez exigiam providências dos governantes. Começa a se perceber a gravidade de se 

atrelar um insumo tão relevante para todos os setores da economia ao câmbio 

internacional. O âmbito municipal parece cada vez mais inadequado para tratar das 

questões do setor elétrico. 

Desta forma, esta primeira fase do setor elétrico no Brasil, que vai desde o 

final do Século XIX até o início da década de 1930, é marcada por investimentos 
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privados – principalmente os estrangeiros –, no âmbito municipal, com o valor de venda 

da energia muitas vezes superior aos custos. Há, também, diversos empreendimentos de 

geração erguidos por autoprodutores, isto é, geradores que consomem a energia que 

produzem. Tal período é também marcado pela previsão dos direitos e obrigações das 

partes em contrato, comumente redigido pelo investidor, instrumento este que lhe 

assegura um regime de exclusividade numa dada área geográfica. Havia diversos 

sistemas elétricos pequenos, em torno das aglomerações urbanas, sem conexão com as 

instalações elétricas dos municípios adjacentes. Os potenciais hídricos, vale destacar, 

não eram separados da propriedade do solo. Assim, o papel do Estado, sobretudo da 

União, era bastante reduzido na aurora do setor elétrico brasileiro.  

A partir da década de 1930, pode-se identificar o início de uma nova fase do 

setor em referência. Em razão de um conjunto de fatores – tais como o acirramento 

ideológico do entreguerras, o crescimento de regimes autoritários no cenário mundial, o 

surgimento de graves crises econômicas, entre outros –, há uma evidente centralização 

de poderes no Brasil. A União passa a desempenhar novos papéis, e com crescente 

vigor, diminuindo-se a importância dos Estados e Municípios em diversos segmentos da 

economia. No setor elétrico, tal concentração é sentida ainda com maior intensidade; de 

fato, a eletricidade já era essencial para o bom funcionamento da economia, seja em 

tempo de paz ou, em grau ainda maior, em tempo de guerra. O setor elétrico passa a ter 

importância estratégica para a União.   

Como notas marcantes desta participação crescente do Estado nas atividades 

econômicas, podem ser citadas a revogação da “cláusula-ouro” pelo Decreto nº 23.501, 

de 27 de novembro de 1933; o advento do Código de Águas (Decreto nº 26.234, de 10 

de julho de 1934), que trouxe profundas modificações na legislação setorial; e a 

elaboração da Constituição Federal de 1934, que representou um marco na orientação 

intervencionista do Estado na economia. Percebe-se, em tal período, o elevado valor dos 

potenciais hídricos brasileiros, que foram reservados à União. 

Uma das principais alterações estabelecidas pelo Código de Águas foi a 

separação da propriedade das quedas d´água do domínio das terras em que se 

encontravam, incorporando aquela ao patrimônio da União. Em complemento, atribuiu-

se à União o importante papel de outorga de autorizações e concessões para o 

aproveitamento de energia hidrelétrica para o uso privativo ou serviço público. 

Em tal período, o número de consumidores de eletricidade continua a 

crescer e os investimentos em eletricidade ficam cada vez mais vultosos. Consoante a 

Exposição de Motivos do Código de Águas, elaborada por Alfredo Valladão (1933), o 
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instituto das concessões possui importância vital para a estatização do setor elétrico, 

sem o dispêndio de recursos públicos: o particular efetuaria o investimento e exploraria 

a atividade por um período razoavelmente curto (de vinte a trinta anos), e todo este 

conjunto de bens reverteria para o Estado após a concessão. É de se recordar que a 

atenção do mencionado jurista era voltada para o setor de águas, em especial a 

exploração dos potenciais hídricos.  

O Estado, antes ausente, passa a editar normas sucessivas voltadas ao setor 

elétrico, com um crescente grau de intervenção neste segmento econômico (ÁLVARES, 

1955).  

No final da década de 1930, o Brasil passou por uma de suas crises 

energéticas. Com a guerra e por causa da aludida crise, o Governo Federal criou, em 

1939, o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica – CNAEE, cuja missão inicial 

foi implementar uma política de racionamento. Interessante notar que, até o final da 

década de 1940, a participação do Poder Público era praticamente desprezível no setor 

elétrico brasileiro, pois aproximadamente 98% (noventa e oito por cento) da geração de 

energia elétrica era proveniente de empreendimentos privados. 

Segundo Campello de Souza (1983), o pêndulo ideológico se inclinara no 

sentido da centralização autoritária na década de 1930. O aparelho burocrático-estatal 

existente no final do Estado Novo foi moldado gradualmente, de 1930 a 1945, ancorado 

primordialmente no sistema de interventorias, desde 1930, e na criação do 

Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP, em 1938. Tal desenho 

jurídico-institucional permitiu o controle, pelo Poder Central, do funcionamento das 

mais variadas esferas estratégicas da economia, outrora controladas, na República 

Velha, por grupos locais no que se convencionou denominar de política dos 

governadores.  

Interessante á destacar o papel que tal aparato burocrático desempenhou 

após a derrocada do Estado Novo. Tendo em vista que a queda deste decorreu em maior 

medida de fatores internacionais – o término da 2ª Guerra Mundial – do que de disputas 

internas, é de se ver que diversos indivíduos beneficiados pelo Estado Novo, e que 

outrora justificaram a instituição de uma Administração centralizadora e ditatorial, 

foram os responsáveis pela elaboração da Constituição Federal de 1946 sob um matiz 

democrático.  

Tal estado de coisas tem consequências bastante evidenciadas: a instituição 

deste novo período constitucional, ao invés de constituir uma brusca ruptura 

administrativa com o regime anterior, significou, em verdade, a manutenção e 
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consolidação de diversos órgãos e entidades surgidos a partir da Revolução de 1930. 

Desta forma, a centralização implantada de 1930 a 1945 e o intervencionismo estatal 

então inaugurado, ao invés de terem sido restritos ao aludido período, foram 

consolidados. Isto é, a estrutura administrativa centralizadora e o viés estatizante 

estabelecidos por Getúlio Vargas estarão presentes também após 1945, conformando a 

atuação estatal em setores estratégicos da economia nas décadas seguintes. E é neste 

contexto que a federalização das principais competências ligadas ao setor elétrico, a 

estruturação do CNAEE e o grau de intervenção estatal foram mantidos (ou até 

intensificados) após 1945.   

 Sanches (2011) destaca que o período de 1939-1945 foi marcado por 

baixos investimentos, em virtude do direcionamento dos recursos disponíveis para o 

esforço bélico, e por reiteradas prorrogações dos prazos para a revisão dos contratos 

municipais, procrastinando a federalização prevista no Código de Águas e na 

Constituição de 1934. Em 1946, a nova Carta Constitucional estabeleceu, pela primeira 

vez, a competência da União para legislar sobre energia, e não apenas sobre o 

aproveitamento hídrico. Ampliou-se, assim a competência federal, e reconheceu-se a 

importância estratégica também de outras fontes de eletricidade. 

Como manifestação da continuidade deste período de crescente atuação do 

Estado no setor elétrico, deve-se mencionar a criação das empresas que hoje compõem o 

Grupo Eletrobras. Em 1945, surge a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – 

Chesf; em 1957, o Presidente Juscelino Kubitschek faz surgir a Central Elétrica de 

Furnas S.A.. Em 1961, foi criada a holding Centrais Elétricas Brasileiras – Eletrobras. A 

Eletrosul – Centrais Elétricas S.A. e a Eletronorte – Centrais Elétricas do Norte do 

Brasil S.A. foram constituídas, respectivamente, em 1968 e em 1973.  

É de se destacar que, durante a ditadura militar no Brasil (de 1964 a 1985), 

houve uma intensificação da centralização administrativa e do intervencionismo estatal 

no setor elétrico. Como exemplos deste quadro, a Eletrobras adquiriu, em 1964, 

diversas empresas setoriais então controladas pela American & Foreign Power - 

Amforp. Em 1979, a União adquiriu as ações do Grupo Light, de forma que quase a 

totalidade das participações societárias das concessionárias de energia elétrica passou a 

pertencer ao capital estatal.   

É frequente, neste período, a preocupação do Estado com a disponibilidade 

de eletricidade, insumo indispensável à industrialização nacional. Bem por isso, foi 

marcante, de 1945 até a década de 1980, a participação estatal em projetos estruturantes 
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do setor elétrico, sobretudo na geração hidrelétrica e na interligação entre os sistemas. 

Tal expansão foi ancorada num ambiente de fácil acesso a financiamentos externos.   

A partir da década de 1980, o cenário mundial alterou-se bruscamente, 

diminuindo-se significativamente o acesso a créditos internacionais. O excesso de 

financiamentos, a política de controle de preços e tarifas como instrumento de combate 

à inflação e a ineficiência corporativa conduziram à deterioração da condição financeira 

das empresas estatais do setor elétrico. Com isso, foram reduzidos os investimentos no 

setor e fez-se sentir uma necessidade de reforma estrutural deste importante segmento 

econômico.  

Nesse contexto de elevado endividamento externo e baixa capacidade de 

investimentos, foi concebida e promulgada a nova Constituição Federal, em 1988, que 

já antevia uma maior participação do investimento privado em diversos setores 

econômicos. Emendas Constitucionais na década de 1990, por sua vez, ampliaram as 

mudanças estruturais no grau de intervencionismo estatal; o papel do Estado, em 

diversos segmentos econômicos, inclusive no setor elétrico, altera-se significativamente, 

o que faz despontar um novo período para a indústria da eletricidade. 

Esta segunda fase do desenvolvimento setorial, que se inicia na década de 

1930 e se prolonga até pouco depois da Constituição de 19887, é marcada pelo 

intervencionismo do Estado, não apenas como fonte de normas setoriais, mas, 

sobretudo, como prestador de serviços públicos. Apesar de haver implantado com 

sucesso diversos empreendimentos de grande porte no mencionado período, o Estado se 

viu incapaz de realizar, ao seu final, os investimentos necessários ao adequado 

atendimento da demanda e ao desenvolvimento do setor elétrico, bem como de gerir 

eficientemente todas as empresas estatais da indústria da eletricidade. Segue-se, assim, 

uma nova fase de reestruturação do mencionado setor.  

A Constituição Federal de 1988 lançou as primeiras luzes de uma nova era 

para o setor elétrico brasileiro; entretanto, as mudanças estampadas no texto 

constitucional não foram implementadas de imediato. Entre outras disposições, a nova 

Carta Constitucional expôs que os serviços públicos do setor em referência, além, de 

serem prestados diretamente pela União, poderiam ser objeto de concessão ou 

permissão, nesses casos, sempre através de licitação. Estabeleceu-se, ainda, que 

                                                 
7 Não se quer aqui afirmar que todo este período foi homogêneo. O alvorecer da década de 1930 pode ser 
identificado como o início de um processo de federalização e de estatização que apenas se completa ao 
final da década de 1970; a década seguinte, por sua vez, foi marcada pelo colapso deste sistema. O que 
une tantos anos em um só período é, sobretudo, o processo de estatização de toda a cadeia de produção do 
setor elétrico.  
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múltiplos aspectos referentes às concessões – como a sua prorrogação, o seu regime, as 

hipóteses de rescisão e caducidade – seriam detalhados em lei.  

Uma das primeiras alterações nos anos posteriores à Constituição Federal de 

1988 foi veiculada pela Lei nº 8.631, de 1993, e diz respeito à extinção da remuneração 

garantida dos concessionários.8 Os investimentos das empresas concessionárias de 

serviço público de energia elétrica, desde o advento do Código de Águas, tiveram sua 

remuneração garantida em patamares que variaram de 10% (dez por cento) a 12% (doze 

por cento) ao ano. Tal modalidade de remuneração, que não emprestava qualquer 

benefício econômico à eficiência, contribuiu para a inviabilização da indústria da 

eletricidade.9 Com a referida lei, extinguiu-se o referido regime de remuneração. De 

                                                 
8 A remuneração garantida consiste na pré-fixação de um percentual como contrapartida ao 
concessionário pelos recursos investidos. Apesar de esta nova metodologia tarifária possuir aparentes 
vantagens em face dos elevados preços até então estabelecidos pelo concessionário, percebeu-se, ao longo 
dos anos, que a remuneração garantida continha, de forma implícita, incentivos à ineficiência. Um 
empreendedor teria seus investimentos remunerados mesmo se o valor invertido fosse ineficiente ou 
excessivo para a prestação de um serviço adequado. O agente eficiente não recebia qualquer prêmio por 
sua competência, assim como o ineficiente não era penalizado por sua deficiente gestão. Investidores 
muitas vezes empregavam capital em instalações desnecessárias à prestação do serviço, apenas para 
receber a correspondente remuneração.  
Esta realidade, vale destacar, não foi exclusividade do setor de infraestrutura brasileiro, mas de todo o 
mundo. Assim, estudiosos estrangeiros, sobretudo no Reino Unido, debruçaram-se sobre o tema e 
passaram a defender uma nova sistemática de remuneração, denominada price-cap. Barreiro (2002, p. 
622), ao confrontar os modelos de remuneração da taxa de retorno e do price-cap, leciona sobre o 
primeiro: “Con relación al primero de estos sistemas [rate of return], la tarifa se fija de manera que la 
empresa cobra de sus usuarios el dinero suficiente para cubrir todos sus costos, incluyendo impuestos, 
permitiéndole asimismo obtener ingresos suficientes para lograr una justa tasa de retorno, la que se 
encuentra em relación com el dinero invertido em el negocio. Por tal razón, los reguladores, más que 
establecer um precio para el producto suministrado, fijan la tasa de retorno máxima que se le permite a la 
empresa regulada, la que se obtiene a través de um complejo mecanismo.  
El sistema rate of return ha sido duramente criticado, sobre todo a medida que avanzan las nuevas 
tendencias hacia um mercado eléctrico basado em la competencia. Este sistema, basado em um recupero 
de costos más uma justa tasa de retorno del capital invertido, ha mostrado que uma empresa ineficiente 
recuperará los altos costos de su ineficiencia, asegurándose su tasa de retorno, mientras que otra que lo 
hace eficientemente recuperará sus bajos costos y la misma tasa de retorno. Los usuarios de la primera 
pagarán tarifas mayores que los de la segunda, pero la empresa ineficiente no pagará nada por su 
ineficiencia ni la que es eficiente recibirá nada a cambio. Em otras palabras: la empresa ineficiente no 
bajará sus benefícios, así como la eficiente no los incrementará.” 
9 Na medida em que o Estado percebeu a importância em se conceber incentivos à eficiência, a 
remuneração garantida foi sendo substituída por alternativas ancoradas noutras premissas. Entre as novas 
sistemáticas, inseridas num contexto de regulação por incentivos, destaca-se o modelo do price-cap, ou 
preço-teto, cujas linhas mestras são bem explicitadas por Yajima (1997; p. 92): “A regulação pelo price-
cap impõe uma restrição na taxa de crescimento das tarifas. Mais precisamente, não se permite que o 
aumento de uma cesta de preços previamente mensurada exceda o aumento de um índice geral de preços 
(e.g. um índice geral de preços = IGP) reduzido pela estimativa da taxa de crescimento de produtividade 
(X) na indústria em exame. Assim, uma série sequencial de preços-teto é imposta de acordo com a 
fórmula P = IGP – X. Prestadores de serviço público, então, têm a oportunidade de aumentar seus 
retornos pelo incremento da produtividade além da taxa estimada (X). Isso cria um forte incentivo para 
crescimento da produtividade” (tradução-livre do original). As modalidades de remuneração garantida, 
pela taxa-de-retorno, e o price-cap não são, vale registrar, os únicos modelos existentes; consistem, 
apenas, em dois dos regimes mais adotados. Alguns autores, como Viscusi (2005), preferem contrapor a 
remuneração pela taxa-de-retorno à regulação por incentivos, classe mais ampla que abrangeria algumas 
subclasses, a saber: i) participação nos ganhos de eficiência (earning sharings); ii) limitação da tarifa 
(price-cap) e; iii) regulação por comparação (yardstick regulation). 
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1993 em diante, os custos dos serviços dos concessionários (e não apenas os 

investimentos) refletiriam em sua remuneração; os concessionários mais eficientes 

teriam maiores ganhos, assim como o inverso.  

No Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a partir de 1995, 

diversas medidas foram adotadas para reestruturar o setor elétrico. A edição da Lei nº 

8.987, de 1995, instituiu o regramento geral das concessões de serviço público, 

inclusive para o segmento da eletricidade. Tal norma disciplina o conceito de serviço 

adequado; traz os direitos e as obrigações dos usuários, do Poder Concedente e da 

concessionária; cuida do contrato de concessão, da intervenção e da extinção da 

concessão, entre outros temas.  

Concomitantemente à edição da Lei nº 8.987, de 1995, foi publicada a 

Medida Provisória nº 890, de 1995, que trouxe diversas normas específicas para o setor 

elétrico. Tal norma de urgência foi reeditada sucessivamente, convertendo-se, ao final, 

na Lei nº 9.074, de 1995. A referida lei contém diversas normas específicas sobre o 

referido setor, em especial sobre: a) a prorrogação das concessões (arts. 4º, 19, 22 e 27); 

b) o aproveitamento ótimo e as autorizações no setor elétrico (arts. 5º a 9º); c) o 

produtor independente de energia elétrica (arts. 11 a 14); e d) a privatização de 

concessionárias de energia elétrica (arts. 26 a 30). 

De 1995 em diante, o setor elétrico assistiu a uma sucessão de privatizações, 

sobretudo no âmbito da distribuição de eletricidade (então sob o controle acionário, na 

maioria dos casos, dos respectivos Estados), mas também na geração e na transmissão. 

Vale destacar que diversos agentes setoriais permaneceram controlados pelo Estado, de 

modo que hoje há uma coexistência de empresas públicas e privadas na geração, na 

transmissão e na distribuição de eletricidade. 

A partir de 1996, como detalhado por Tolmasquim (2011), foi desenvolvido 

o Projeto de Reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro – Projeto RE-SEB, que propôs: 

a desverticalização das atividades do setor elétrico; a competição na geração; o livre 

acesso aos sistemas de transmissão e distribuição; a criação dos consumidores livres e 

dos comercializadores; a regulação das tarifas apenas da transmissão e da distribuição – 

por serem monopólios naturais –; a criação do Operador Nacional do Sistema Elétrico – 

ONS, do Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE e do regulador independente; 

                                                                                                                                               
No Brasil, a remuneração garantida, por taxa de retorno, também denominada de serviço pelo custo, foi 
mantida até 1993. A partir de então, foram adotadas medidas que permitiram a migração das tarifas 
reguladas para a sistemática do price-cap. 
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e o tratamento da expansão da oferta como uma oportunidade de investimento, a cargo 

do agente privado.  

As medidas do referido projeto foram paulatinamente implementadas, como 

se observa com a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica, em 1996, e do MAE 

e do ONS, em 1998.   

Em 2001, o setor elétrico brasileiro passou por grave crise de 

desabastecimento que provocou, na maior parte do território nacional, forte 

racionamento de eletricidade, com impactos nocivos ao crescimento do Produto Interno 

Bruto – PIB. Nesse contexto, foi editada a Lei nº 10.438, de 2002, que além de tratar de 

questões de curto prazo ligadas ao racionamento, cuidou de instituir o Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA e a Conta de 

Desenvolvimento Energético – CDE. Tais medidas, entre outras, perseguiram a 

ampliação da oferta de energia, com o propósito de mitigar os efeitos da crise de 2001 e 

de prevenir eventuais desabastecimentos de eletricidade nos anos seguintes.  

Dando prosseguimento às medidas tendentes a evitar novos racionamentos 

de energia, foram reformulados alguns aspectos técnicos, econômicos e jurídicos do 

setor elétrico, o que culminou com a edição, em 2004, da Lei nº 10.848, que instituiu o 

denominado “Novo Modelo do Setor Elétrico”. Tolmasquim (2011) detalha que o 

referido modelo reforçou o papel do Estado no planejamento setorial (em que se insere a 

criação da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, como empresa de apoio ao 

planejamento, conforme Lei nº 10.847/2004). A Lei nº 10.848/2004 também substituiu 

o MAE pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE; na mesma 

norma, o Estado implantou algumas das sugestões do Projeto RE-SEB (por exemplo, a 

desverticalização setorial), bem como aperfeiçoou alguns de seus aspectos (como ao 

instituir a comercialização de eletricidade em leilões regulados).        

Em suma, nesta terceira e atual fase do setor elétrico, percebe-se uma 

reformulação no papel do Estado. Diversas privatizações na geração, na transmissão e 

na distribuição de energia elétrica, além de licitações para novas instalações, 

possibilitaram a retomada de investimentos no referido setor e marcaram o retorno do 

capital privado à indústria de eletricidade. Há competição entre os agentes, sempre que 

possível, na indústria de eletricidade (v.g. geração e comercialização), e mesmo nos 

segmentos caracterizados como monopólios naturais (transmissão e distribuição), 

procura-se incorporar os benefícios da competição entre os interessados no momento da 

realização de leilões (sejam estes de novas obras de transmissão, de privatização, etc.).  
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Neste cenário, alteram-se as funções do Estado no setor elétrico: ao invés de 

o Poder Público se apresentar meramente como gestor, voltado à prestação direta de 

serviços públicos, passa a desempenhar, precipuamente, a função de regular o mercado 

de energia elétrica, estabelecendo normas, fiscalizando os agentes setoriais (públicos e 

privados) e sancionando eventuais infratores. O setor elétrico é marcado, atualmente, 

pela coexistência de empresas privadas e estatais; estas, por sua vez, são tratadas de 

forma cada vez mais semelhante aos seus competidores privados. Nesta nova fase do 

setor elétrico, busca-se a competição entre agentes interessados em realizar 

investimentos em tal segmento econômico. A segurança jurídica e a definição prévia 

das regras do jogo possuem importância crucial para o bom funcionamento setorial. É 

nesse contexto que a concessão deve ser examinada.   

 
 

3.2 As concessões no setor elétrico 

 
 
Apesar de a doutrina administrativista brasileira ocupar-se, em relação às 

concessões, quase que exclusivamente das concessões de serviço público, é digno de 

nota que há outra modalidade de concessão relevante para o setor elétrico: a de uso de 

bem público.10 Há, certamente, muito de comum entre ambas – até porque são sujeitas 

aos mesmos princípios de Direito Administrativo –, mas há também algumas notas de 

distinção. É igualmente importante destacar que, além das referidas concessões, há no 

setor elétrico um elevado número de autorizações e ainda algumas permissões. 

Iniciando a análise pelos aspectos de semelhança entre a concessão de 

serviço público e a concessão de uso de bem público, convém indicar que ambas são 

formalizadas em contratos administrativos e, como tais, sujeitos à aplicação das 

cláusulas exorbitantes da Administração, indicadas no art. 58 da Lei nº 8.666/93. Com 

fundamento nas mencionadas cláusulas, a Administração pode, unilateralmente, 

modificar o contrato, rescindi-lo, fiscalizar o administrado, aplicar sanções de forma 

auto-executória, entre outras prerrogativas que não são verificadas ao contratante 

comum em avenças civis.  

                                                 
10 Di Pietro (2011) esclarece que a doutrina administrativista apresenta diferentes acepções para o 
instituto da concessão, e que a corrente perfilhada pela maior parte dos juristas brasileiros admite a 
existência de três modalidades de concessão: a de serviço público, a de obra pública e a de uso de bem 
público. Tendo em vista que a concessão de obra pública não tem sido utilizada recentemente no setor 
elétrico, não se efetuará qualquer aprofundamento sobre o tema.   
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Antes de apresentarmos algumas distinções entre os institutos, vale expor as 

definições de ambas, iniciando-se pela concessão de serviço público (DI PIETRO, 

2011, p. 297):  

 

(...) é o contrato administrativo pelo qual a Administração 
Pública delega a outrem a execução de um serviço público, para 
que o execute em seu próprio nome, por sua conta e risco, 
assegurando-lhe a remuneração mediante tarifa paga pelo 
usuário ou outra forma de remuneração decorrente da 
exploração do serviço .  
 

Chamam a atenção alguns elementos inerentes à concessão de serviço 

público: a existência de um serviço prestado à coletividade, a remuneração mediante 

tarifa e a restrição da delegação à execução do serviço, sem abranger a titularidade da 

competência estatal.  

A concessão de uso de bem público, segundo a mesma autora, “é o contrato 

Administrativo pelo qual a Administração Pública faculta a terceiros a utilização 

privativa de um bem público, para que a exerça conforme a sua destinação” (Ibid., p. 

331). Salta aos olhos a maior abstração da concessão de uso de bem público, se 

comparada à concessão de serviços públicos. De fato, neste amplo conceito cabem 

modalidades diferentes de uso de bens estatais.   

Assim, cabe indicar a primeira das diferenças marcantes entre as concessões 

de serviço público e as de uso de bem público: a disciplina normativa daquelas em 

maior riqueza de detalhes, seja no art. 175 da Constituição Federal11 ou na Lei nº 

8.987/95. Ou seja, diante da legislação pormenorizada, há uma maior rigidez do regime 

de serviço público, como também uma maior clareza nas obrigações e direitos do Poder 

Concedente, do concessionário e do usuário.  

Convém destacar que, além da obrigatoriedade de licitação 

constitucionalmente imposta, a adoção do regime de serviço público pressupõe, 

necessariamente, o estabelecimento de uma relação triangular entre o Poder 

Concedente, o concessionário e os usuários. Apesar de o contrato de concessão ser 

celebrado apenas pelos dois primeiros, os interesses dos usuários são objeto de 

preocupação constante na lei e nos respectivos contratos de concessão, que disciplinam 

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

contraprestação do serviço público.  

O regime de serviço público envolve, necessariamente, uma atividade de 

interesse público a ser adequadamente disponibilizada pelo concessionário à 

coletividade. A sua remuneração se dará mediante o pagamento de tarifa, estabelecida 

no momento da licitação e corrigida na forma indicada em lei e no contrato. As 

cláusulas contratuais essenciais estão previstas no art. 23 da Lei nº 8.987/95. Em poucas 

palavras, o regramento básico das concessões de serviço público está previsto na 

referida lei, e muito do seu tratamento já foi definido pelo legislador.  

Vale aqui destacar que, além das atividades previstas em lei ou na 

Constituição Federal como serviço público – que não se confundem com as atividades 

econômicas em sentido estrito – há outros ofícios que não se enquadram em nenhuma 

das duas figuras. No caso, por exemplo, das competências públicas previstas no art. 21, 

XII, da Constituição Federal12, que podem ser exploradas pela União ou delegadas a 

terceiros, a União pode optar pela mencionada delegação em regime distinto do serviço 

público propriamente dito. A realização de uma destas atividades por um agente privado 

(ex: geração de eletricidade), não obstante reclamar a edição de ato de autorização, de 

permissão ou de concessão e receber forte influxo dos princípios e regras de direito 

público, pode não configurar serviço público (LOUREIRO, 2010). Em breves linhas, a 

União pode consentir com o desempenho destas atividades (ex: geração) em regime 

diverso do serviço público. É possível, por exemplo, que o Estado consinta com a 

prestação de tais atividades por um agente privado em contexto em que inexista usuário, 

nem serviço prestado a terceiros, nem tarifa (v.g.: a autoprodução de eletricidade). Mas, 

por se tratar de competência reservada constitucionalmente ao Estado, a União 

provavelmente imporá ao delegatário um feixe de obrigações, como também 

estabelecerá os seus direitos. Quanto maior a essencialidade da atividade para a 

sociedade, mais detalhada e rigorosa tende a ser a regulamentação efetuada pelo Estado 

para a atividade em questão.  

Há, assim, no campo das atividades econômicas (gênero), além das duas 

clássicas e propaladas espécies de serviços indicados por Grau (2008) – atividade 

                                                 
12 Art. 21. Compete à União: (...) XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão: a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; b) os serviços e instalações de 
energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados 
onde se situam os potenciais hidroenergéticos; c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura 
aeroportuária; d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras 
nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território; e) os serviços de transporte rodoviário 
interestadual e internacional de passageiros; f) os portos marítimos, fluviais e lacustres; (grifos nossos) 
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econômica (em sentido estrito) e serviços públicos (propriamente ditos) – ainda uma 

terceira espécie de atividades econômicas: o exercício de competências públicas em 

regime diverso do serviço público, por opção de legislador (LOUREIRO, 2010).  

Passemos, agora, a analisar com maior proximidade as concessões de uso de 

bem público. Todo ente da federação (União, Estados, Municípios e Distrito Federal) 

possui bens públicos. Alguns destes são utilizados diretamente pela Administração; 

outros, todavia, têm o seu uso atribuído a algum interessado, seja por iniciativa deste ou 

da Administração.  

O uso de um bem público por um agente privado, apesar de frequente, não 

possui disciplina constitucional explícita, diferentemente da prestação de serviço 

público a que se dirige o já mencionado art. 175. Assim, no plano constitucional, as 

concessões de uso de bem público recebem apenas o influxo dos princípios e normas de 

direito administrativo em geral, como a legalidade, a impessoalidade, a economicidade, 

a obrigatoriedade de licitação, entre tantos outros, igualmente conformados por outros 

princípios e objetivos constitucionais.    

De forma semelhante, não há uma lei específica a disciplinar as concessões 

de uso de bem público, mas apenas dispositivos esparsos do ordenamento jurídico 

aplicáveis ao tema, como a Lei nº 8.666/93, a Lei nº 8.987/95 e a Lei nº 9.074/95.  

Em complemento a este cenário de baixa normatização explícita, há diversas 

configurações diferentes de uso de bem público. O bem cujo uso se pretende conceder, 

por exemplo, pode ser ou não essencial para a coletividade; há a possibilidade, também, 

de este bem ser associado ao desempenho de alguma competência pública;13 pode até 

mesmo haver usuários, remuneração, ou mero uso privado. Há, bem assim, diferentes 

cenários de concessão de uso de bem público, cada um a justificar um determinado grau 

de atenção estatal e de incidência de normas regulatórias.    

Exemplificativamente: se uma concessão de uso de bem público abranger 

também o exercício de atividades de competência estatal, sobretudo em questões de 

relevante interesse geral com serviços prestados à coletividade, tal contrato receberá um 

influxo ainda maior dos princípios e regras de direito administrativo. Tal espécie de 

contratação, ao fim e ao cabo, muito se aproximará do contrato de serviço público; é de 

se esperar regulação estatal a disciplinar o que deva se entender como serviço adequado, 

direitos e deveres dos usuários e concessionários, além de outras importantes questões, 

                                                 
13 Di Pietro (2011), de modo preciso e arguto, menciona que por vezes há a combinação de mais de uma 
forma de concessão num único contrato; pode haver a concessão de uso de bem público que envolva 
também a prestação de um serviço público ou a realização de uma obra pública.   
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inclusive quanto à remuneração do serviço. Mas, por não se tratar de serviço público, 

haverá uma menor ingerência do Estado quanto ao preço do serviço.   

No setor elétrico, a concessão de uso de bem público tem sido adotada de 

forma recorrente para as outorgas de aproveitamento de potenciais hidrelétricos de 

grande porte (iguais ou superiores a 50 MW) em regime de produção independente 

(que, como se verá, não se confunde com o serviço público). Vale destacar, de antemão, 

que há, em regra, pluralidade de interessados na referida exploração dos referidos bens 

públicos, que participam dos leilões periódicos realizados pela ANEEL e CCEE.  

A atividade acima referida (geração), além de ser competência privativa da 

União, é etapa indispensável para o bom funcionamento de todo o setor elétrico, cuja 

essencialidade para a sociedade moderna já foi exposta anteriormente. Há, assim, 

necessidade de o Estado disciplinar a atuação do particular em tal segmento, mesmo em 

se tratando da prestação da atividade em regime diverso do serviço público. O serviço, 

também aqui, terá que ser adequado, ainda que não seja serviço público.  

O gerador de eletricidade poderá, basicamente, alienar a energia produzida: 

para os consumidores livres (ou seja, consumidores de grande porte); para 

comercializadores de eletricidade; ou para as distribuidoras (neste último caso, em 

leilões regulados). Assim, o titular da concessão de uso de bem público para a geração 

de energia elétrica celebrará contratos diretamente com usuários finais de eletricidade 

ou com agentes que, ao fim e ao cabo, venderão energia a usuários finais. Assim, haverá 

a necessidade de o Estado disciplinar, além da qualidade do serviço prestado, direitos e 

obrigações dos concessionários de modo a atender aos interesses não apenas destes 

como também dos referidos usuários. Como o empreendimento em referência (usina 

hidrelétrica) ficará incorporado ao potencial hídrico (que é bem público), deverá haver 

reversão dos bens ao final da outorga.   

Por fim, há um aspecto em que a concessão de uso de bem público e a 

concessão de serviço público tendem a se distanciar consideravelmente: a forma de 

remuneração. O serviço público é remunerado por tarifa, passível de forte controle pelo 

Estado. O concessionário de uso de bem público, no caso de potenciais hidrelétricos, é 

remunerado pelo preço de venda da energia elétrica a ser produzida. Tal alienação pode 

ser efetuada em leilões regulados (as distribuidoras compram a referida energia), em 

que o preço da eletricidade é indicado pelo licitante durante a realização do certame. 

Assim, não é o Estado que impõe o preço, mas o gerador que o oferta. Se o licitante se 

sagrar vencedor, tal preço será corrigido monetariamente a cada doze meses, pelo índice 

indicado no contrato de concessão (ex: IGP-M). A venda de energia elétrica também 
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pode ser feita no mercado livre (perante consumidores livres e comercializadores), de 

forma negociada entre os contratantes, sem intervenção estatal. A ANEEL e a CCEE 

sequer são informadas sobre o preço pelo qual os contratantes negociaram energia no 

mercado livre.  

O que se quer destacar é a menor ingerência do Estado sobre o preço de 

venda da energia elétrica produzida em regime que não configure serviço público, como 

é o caso da produção independente, o que distancia, em alguma medida, as concessões 

de uso de bem público, ao menos neste aspecto, das concessões de serviço público.  

Mas, em síntese, no setor elétrico, há mais semelhanças do que diferenças 

entre as concessões de serviço público e de uso de bem público; ambas são sujeitas a 

forte regulação, sobretudo quanto ao serviço adequado e aos direitos dos usuários, e a 

licitação é obrigatória em ambas as situações; a nota distintiva fica pelo menor controle 

estatal, na concessão de uso de bem público, sobre o preço de venda da eletricidade, o 

que contrasta com a intensa regulação tarifária do serviço público.    

Após esta breve incursão sobre as concessões no direito brasileiro, vale 

analisar, no contexto atual, que bens e instalações públicos e privados são empregados 

na indústria da eletricidade. 

 
 
3.3 Bens empregados no setor elétrico 
 
 
Expostas as linhas gerais da adoção das concessões de serviço público e de 

uso de bem público no setor elétrico brasileiro, passa-se a analisar, no contexto atual, 

que bens e instalações públicos e privados são empregados na indústria da eletricidade.   

O exame pode ser iniciado pelo segmento de geração de energia elétrica. 

Até as reformas setoriais da década de 1990, a produção de eletricidade era tratada 

como serviço público no Brasil. Os geradores eram remunerados mediante tarifa, como 

serviço público em sentido estrito, sob a modalidade de remuneração garantida, isto é, 

havia o pagamento de um determinado retorno fixo ao investimento efetuado pelo 

gerador. É de se destacar, ainda, que o art. 160, II, da Constituição Federal de 1967 

garantia a justa remuneração do capital do concessionário14 de serviço público, em 

sentido bastante diverso do preconizado no art. 175, parágrafo único, III, da 

                                                 
14 Art 160 - A lei disporá sobre o regime das empresas concessionárias de serviços públicos federais, 
estaduais e municipais, estabelecendo: (...); II - tarifas que permitam a justa remuneração do capital, o 
melhoramento e a expansão dos serviços e assegurem o equilíbrio econômico e financeiro do contrato;(...) 
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Constituição Federal de 1988, que se limitou a remeter a política tarifária à legislação 

ordinária15.       

Havia, como já mencionado, graves problemas de eficiência com a referida 

modalidade de remuneração. Eram frequentes, em tal época, discussões – inclusive 

judiciais – acirradas e intermináveis entre concessionários e o Poder Público acerca dos 

custos das obras públicas. O valor inicial da obra era, com invulgar recorrência, elevado 

vertiginosamente ao longo de sua construção. Os riscos do negócio – inclusive os 

referentes à realização de obras pelos particulares – eram, ao fim e ao cabo, suportados 

pelo Estado.  

Com o advento da Lei nº 9.074/95, foi criada a figura do Produtor 

Independente de Energia Elétrica – PIE, definido em seu art. 11 como o concessionário 

ou autorizatário de produção de energia elétrica voltada à comercialização por conta e 

risco de seu titular. Com isso, o Poder Público não mais necessitaria adentrar nos custos 

do concessionário. O PIE realizaria a obra, por um custo que sequer era declarado ao 

Estado, e poderia explorar a atividade e o potencial hídrico por um prazo determinado. 

Para que tal estado de coisas não conduzisse à elevação do preço de venda de energia, 

que por sua vez impactaria nas tarifas de fornecimento ao consumidor final, seria 

necessária apenas a efetiva competição entre interessados.  

Apesar das inegáveis vantagens, para ambas as partes, decorrentes da 

adoção do regime de produção independente, o art. 5º da Lei nº 9.074/95 respalda, para 

a geração, tanto a concessão sob o regime de serviço público (inciso I) quanto sob o 

regime de PIE (inciso II).16 17   

Apesar desta realidade (possibilidade de outorga de geração tanto no regime 

de serviço público quanto sob o de produção independente), o fato é que o Poder 

Concedente, desde as reformas de meados da década de 1990, apenas tem delegado os 

serviços de geração nos moldes da produção independente de eletricidade.18 Novos 

                                                 
15 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: (...) III - política tarifária; (...)  
16 Vale destacar que o art. 13 da Lei nº 9.074, de 1995, impõe que o aproveitamento de potencial 
hidráulico, para a produção independente, seja efetuado mediante contrato de concessão de uso de bem 
público, e não de serviço público. 
17 De forma semelhante, o art. 60 do Decreto nº 5.163/04, ao regulamentar o Novo Modelo do Setor 
Elétrico (Lei nº 10.848/04), ampara, para o segmento da geração, tanto a concessão de serviço público 
quanto a concessão de uso de bem público para o PIE. É digno de nota, ainda, que o edital indicará se a 
concessão será outorgada como serviço público ou uso de bem público. Tal ato convocatório, por sua vez, 
será elaborado pela ANEEL e deverá observar as diretrizes do MME. 
18 Tem-se editado autorizações de PIE para centrais eólicas; termelétricas a biomassa, carvão mineral, gás 
natural, óleo combustível, óleo diesel; Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH, entre outros. Também tem 



49 
 

contratos de serviço público de geração não têm sido celebrados desde as reformas da 

década de 1990.  

É de se destacar que a prestação de serviços públicos, regida pela Lei nº 

8.987/95, é comumente sujeita à reversão de bens ao final da concessão.19 Desta forma, 

máquinas, equipamentos, imóveis, etc., relacionados à prestação do serviço, passam a 

ser, com a extinção da outorga, bens da União. Os bens reversíveis são, bem assim, bens 

públicos em potencial. Ultrapassado o prazo da concessão, passam a ser bens estatais.  

Ainda sobre o segmento de geração, é de se frisar que toda usina de 

produção de eletricidade é composta por um conjunto de instalações (ex: o terreno, as 

construções civis, turbinas e geradores, etc.), bem como cabos e outras instalações de 

conexão às redes de transmissão ou de distribuição (comumente denominadas 

instalações de interesse restrito). Este complexo de bens é sempre voltado às mesmas 

finalidades: a transformação de uma dada espécie de energia (ex: energia térmica, 

cinética, solar, eólica, potencial hidráulica, química, etc.) em energia elétrica e a sua 

inserção na respectiva rede de transmissão ou de distribuição.  

Diversas são as fontes passíveis de utilização numa central geradora. Há, no 

setor elétrico brasileiro, predominância de fontes hídricas (que são bens públicos por 

imposição constitucional20); há também participação considerável de termelétricas a 

combustíveis diversos (gás natural, óleo diesel, óleo combustível, biomassa, etc.), 

insumos estes privados; é crescente a participação da fonte eólica (que também não 

envolve bens públicos); há pequena participação da fonte termelétrica nuclear (cuja 

exploração é competência privativa da União, conforme art. 21, XXIII da Constituição 

Federal)21; por fim, verifica-se uma desprezível, mas promissora, participação da 

energia solar (que não envolve a utilização de bem público).  

Como se vê, apenas a geração hidrelétrica e a termonuclear envolvem 

necessariamente o uso de bens públicos. A geração a partir das fontes eólica, solar e 

termelétrica não-nuclear não utiliza bens estatais, mas apenas bens privados. 

Diferentemente, antes da criação da produção independente, as outorgas de geração 

                                                                                                                                               
sido celebrados contratos de concessão de uso de bem público, no caso de potenciais hidrelétricos de 
grande porte. 
19 Art. 35. (...) § 1º Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos 
e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato. § 2º  
Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos 
levantamentos, avaliações e liquidações necessários. § 3º A assunção do serviço autoriza a ocupação das 
instalações e a utilização, pelo poder concedente, de todos os bens reversíveis. 
20 Art. 20. São bens da União: (...) VIII - os potenciais de energia hidráulica; (...) 
21 Art. 21. Compete à União: XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e 
exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a 
industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, (...) 
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eram delegadas sob a forma de concessão de serviço público, com previsão de reversão 

dos bens ao final da outorga. Algumas destas concessões de geração continuam em 

vigor; os respectivos bens reversíveis também devem ser tratados como bens públicos.       

A transmissão de energia elétrica, por sua vez, é composta por um conjunto 

de instalações que se enquadram como monopólio natural, instituto este que recomenda 

uma breve explanação.  

Na maior parte das atividades econômicas, uma vez investidos por uma 

pessoa jurídica os recursos necessários à produção, o custo médio obtido decresce à 

medida que se aumenta o volume ou a variedade dos bens produzidos, o que se 

denomina, respectivamente, economia de escala e economia de escopo (SAMUELSON, 

1991).  

Nas hipóteses em que os custos médios de uma determinada empresa se 

reduzem com o incremento da produção e a concorrência nesta atividade eleva tais 

custos médios, a forma mais eficiente e racional de organizar a produção é o monopólio, 

denominado, nesse caso, de monopólio natural.  

Em termos mais claros, e com um exemplo do setor elétrico, a implantação 

de diversas linhas de transmissão paralelas, num dado especo geográfico limitado, com 

diversos agentes atuando em concorrência no mercado de transporte de energia, levaria 

a custos mais altos do que a existência de apenas uma linha de transmissão operada por 

um único agente. Para que a vantagem da unicidade de vendedor se verifique, e o 

monopolista não se aproveite desta condição para impor preços elevados, o Poder 

Público deverá regular as tarifas que irão remunerar o aludido agente setorial, o que 

pode se denominar de competição artificial.    

Linhares e Piccinini (1990) concebem o monopólio natural como a estrutura 

em que o fornecimento por uma única empresa de toda a produção do mercado conduz a 

um custo médio menor ao que seria obtido em qualquer outra solução, dado um 

determinado nível da demanda em face do aproveitamento máximo das economias de 

escala e de escopo na produção.   

As razões ideológicas, técnicas e econômicas para os monopólios podem 

ser, basicamente, de duas ordens: i) por razões tecnológicas, os serviços públicos podem 

constituir monopólios naturais, de forma que a presença de mais de um prestador seja 

tecnicamente impossível, economicamente inviável ou pelo menos inconveniente diante 

dos interesses públicos em questão, como o que decorreria se a existência de mais de 

um prestador, ao invés de diminuir os preços, os aumentasse em função da menor 

economia de escala; ii) a concepção de que tais atividades, ainda que possuam conteúdo 
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econômico, não poderiam, pela estreita relação com direitos fundamentais, ser 

submetidas à lógica exclusiva do lucro e do mercado (ARAGÃO, 2008).  

Em situações de monopólio natural, não cabe, teoricamente, o modelo 

concorrencial. Neste caso, a existência de um monopólio é economicamente justificada 

e deve ser juridicamente admitida (ante o reconhecimento de que o monopólio natural é 

a forma mais racional e eficiente de se produzir um determinado bem ou serviço).  

Em razão dos efeitos perversos causados pelos monopólios, o ente político, 

muitas vezes, opta pela propriedade estatal destes (como, por exemplo, pela criação de 

empresas estatais para titularizar tais bens) ou pela concessão do direito de exploração 

dos monopólios naturais à iniciativa privada, valendo-se de forte regulação para garantir 

a modicidade tarifária e o serviço adequado.  

No setor elétrico, tanto a transmissão quanto a distribuição de energia 

elétrica, por serem indústrias de rede, configuram monopólios naturais. A exploração do 

serviço de distribuição, numa dada área geográfica, tem sido atribuída a apenas um 

concessionário; de forma semelhante, também se tem optado, em relação ao transporte 

de energia elétrica de alta tensão, pela exploração de cada linha de transmissão e 

subestações correspondentes por apenas um agente.  

Tais atividades, de meados do Século XX até a década de 1990, estiveram 

predominantemente sob o manto da propriedade estatal; desde as reformas de 1990, 

diversos agentes de transmissão e, sobretudo, de distribuição passaram, mediante 

privatização, ao controle do capital privado.  

Tamanha concentração de ativos nas mãos de um único agente setorial 

poderia conduzir a nefastas manipulações do mercado. Por exemplo, um concessionário 

de transmissão poderia, em tese, cobrar tarifas mais altas de geradores pertencentes a 

grupos econômicos concorrentes com o objetivo de inviabilizar tais empreendimentos e, 

em momento posterior, adquiri-los a baixos preços. Ou seja, o monopólio na atividade 

ou na exploração de instalações com características de rede, com a sua delegação a um 

único agente, pode afetar gravemente a competição em setores que são, em essência, 

compatíveis com a concorrência entre interessados.    

Bem por isso, uma das preocupações do Estado, ao regular os monopólios 

naturais, é conferir o livre acesso às redes, ou seja, garantir o Third Party Access – 

TPA22.  Com isso, quer-se evitar que o agente monopolista interfira na concorrência de 

                                                 
22 Exemplo clássico de interferência de um monopólio natural noutros setores da economia foi o exercido 
pelos titulares de concessões de ferrovias nos E.U.A., no Século XIX, em face de pequenos produtores de 
petróleo. Este problema, aliado a outros encontrados na indústria ferroviária, levaram à criação da 
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outras atividades que dependam direta ou indiretamente do serviço ou estrutura 

monopolizada. De forma mais direta, no setor elétrico, quer-se evitar que o 

distribuidor/transmissor possa afetar discriminatoriamente os interesses de geradores e 

de consumidores.  

Como bem destacado pelo Office of the Gas and Electricity Markets – 

OFGEM (agência britânica que regula as indústrias de eletricidade e de gás natural): 

 
Para a competição funcionar na prática, consumidores em potencial 
precisam ter acesso aos vários elementos de rede da indústria de 
eletricidade e de gás natural britânicas, de modo a transportar a 
eletricidade e o gás que eles adquiriram de produtores e fornecedores.  
Acesso aberto e não-discriminatório às redes por aqueles que não detém 
as estruturas físicas da rede, conhecido como third party access (TPA), 
é fundamental para gerar maior competição e fazer com que os 
mercados de energia funcionem efetivamente.23  
 

A transmissão e a distribuição de eletricidade, como monopólios naturais, 

não são, bem por isso, objeto de livre competição entre os agentes; apenas um 

concessionário explora um determinado conjunto de instalações, o que conduz à 

necessidade de atuação estatal para a fixação das respectivas tarifas. Periodicamente, a 

Administração ingressa nos custos da atividade, com as dificuldades inerentes a este 

processo, para definir a tarifa a ser auferida por cada concessionário. A transmissão e a 

distribuição, portanto, são tratadas como serviço público em sentido estrito, cujos bens, 

como já se expôs, são sujeitos à reversão. Os bens reversíveis da transmissão e da 

distribuição também são, assim, bens públicos em potencial.  

Expostas tais considerações, vale destacar que os bens do setor elétrico 

definidos em lei ou na constituição como públicos são os potenciais hídricos, as centrais 

geradoras termonucleares e os bens reversíveis da transmissão e da distribuição de 

eletricidade. Além desses, há também os bens reversíveis das antigas outorgas de 

geração sob o regime de serviço público.   

Tendo em vista que a eletricidade não configura um bem não-exclusivo 

(afinal, pode-se impedir aquele que não paga pela eletricidade do seu consumo) nem um 

bem não-rival (afinal, ou aumento da demanda de eletricidade requer novos 
                                                                                                                                               
Interstate Commerce Comission – ICC, a primeira Agência Independente americana, que serviu como 
modelo a diversas outras entidades semelhantes (MARTINEZ, 2002, p. 93) 
23 Tradução livre do original: “For competition to work in practice, eligible customers need to have access 
to the various components of GB’s electricity and gas networks, in order to transport the electricity and 
gas that they have bought from producers and suppliers.Open and non-discriminatory access to the 
networks by those who do not own the physical network infrastructure, known as third party access 
(TPA), is fundamental in facilitating greater competition and making energy markets work effectively.” 
Disponível em: <http://www.ofgem.gov.uk/Markets/WhlMkts/CompandEff/TPAccess/Pages/TPAccess. 
aspx>, acesso em 14 de junho de 2012. 
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investimentos), pode-se perceber que as competências e bens do setor elétrico não 

configuram um bem público em sentido econômico. Deve-se perquirir, assim, quais as 

razões para a reserva destes bens e atividades ao Estado.  

Em relação ao potencial hídrico, a razão para a sua definição na 

Constituição de 1934, e nas subsequentes, como bem da União decorrem de seu elevado 

valor econômico. Não apenas o potencial hídrico, como também o petróleo e as demais 

riquezas minerais, foram reservadas à União. Tal previsão está imbuída de ideais 

nacionalistas, tão presentes na década de 1930, refratários à sua exploração por 

investidores estrangeiros. Fonte farta de eletricidade, os potenciais hídricos foram 

corretamente percebidos como um patrimônio brasileiro.  

Quanto aos bens relacionados à transmissão e à distribuição de eletricidade, 

a razão para a sua estatização já foi apresentada: ambos os segmentos configuram 

monopólios naturais. Assim, a opção eleita pelo legislador brasileiro foi a propriedade 

estatal dos bens de transmissão e de distribuição.  

Os bens relacionados à geração de eletricidade por fonte termonuclear são 

reservados à União por razões de segurança civil e militar. Por fim, os bens relacionados 

às antigas concessões de geração de serviço público, mesmo sem envolver potencial 

hídrico, revertem ao Estado em razão da superada visão da concessão como um 

caminho à socialização de todos os bens do setor elétrico.     

 

 

3.4 Fundamentos para o recurso à concessão 

 

 

A União é titular das competências relacionadas à indústria da eletricidade 

(vide art. 21, XII, b da Constituição Federal).24 Como tal, pode prestar diretamente as 

atividades inerentes ao funcionamento do respectivo setor ou delegá-los, aspecto este 

reforçado, em relação aos serviços públicos, pelo art. 175 da Constituição Federal.  

Todavia, há diversos contextos em que o Estado percebe as vantagens, 

momentâneas ou duradouras, do exercício de tais competências por agentes privados. 

Esta situação pode decorrer, por exemplo, do fato de um ou mais grupos privados 

dominarem os conhecimentos técnicos necessários ao exercício da atividade desejada 

                                                 
24 Art. 21. Compete à União: XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou 
permissão: b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de 
água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; 
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pelo Estado, sem que a Administração possa, por falta de conhecimentos técnicos, 

realizar diretamente a atividade. Assim, o Poder Público possibilita que o particular, 

detentor de tais conhecimentos especializados, preste a respectiva atividade.  

Outro potencial fundamento para o recurso ao instituto da concessão é a 

possibilidade de realização de investimentos em patamar muito superior ao que o 

Estado poderia alcançar apenas com as inversões públicas e, ainda assim, ter ao final da 

concessão, a propriedade dos respectivos bens. Com a concessão, diversos particulares, 

interessados em obter retorno a um capital, realizariam consideráveis investimentos, 

obtendo como contrapartida um determinado valor por um período certo. A concessão 

seria o instituto que permitiria a elevação da capacidade de investimento estatal, 

mediante a inversão de recursos privados por concessionários.   

Para ilustrar este mecanismo, vale transcrever as lições de Alfredo Valladão 

na Exposição de Motivos do Código de Águas de 1934 (BRASIL, 1980), expressamente 

embasadas nas considerações de Francesco S. Nitti (1905), em sua obra “La Conquista 

della Forza”: 

 

Recomendando a produção de energia elétrica pelo Estado, 
considerava Nitti que isto se podia obter, dentro de algum tempo, sem 
que o mesmo houvesse feito qualquer construção. 

Para tal bastava que se seguisse prática diversa da consagrada até ali 
sobre a concessão, e que consistia em aumentar os créditos do Estado 
e fazer concessões longas.  

Limitassem-se esses créditos a uma pequena importância, só para 
atestar o jus imperii, e se abreviassem as concessões nunca a mais de 
20, 25 ou 30 anos.  

Terminando o prazo da concessão, passaria para o domínio do Estado 
a construção feita.  

 
Com fundamento em tais considerações, Valladão propôs no Código de 

Águas de 1934 a concessão pelo prazo máximo de 30 (trinta) anos, com a amortização 

completa de capital em tal período e a reversão para o Estado, sem indenização, das 

obras das centrais hidrelétricas e respectivas linhas de transmissão.  

Ou seja, segundo esta ótica, a concessão era um meio de o Estado obter o 

que desejava (investimento no setor elétrico) sem o dispêndio de capital próprio. Um 

particular realizaria os investimentos, exploraria a atividade por um determinado 

período de concessão e todo este plexo de bens seria de propriedade estatal ao fim do 

prazo da mencionada exploração.  
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Um terceiro possível argumento para a concessão é o reconhecimento pelo 

Estado de que o particular seria, ao menos em tese, mais eficiente na gestão de recursos, 

tema este de forte conteúdo ideológico e bastante presente na arena política, em que se 

confrontam discursos de cunho liberal ou neoliberal – com fortes críticas ao Estado 

Providência, do Bem-Estar Social – e defensores de um maior grau de intervencionismo 

estatal. 

Para os que sustentam a maior eficiência do particular na gestão de recursos 

(Mises, 1990, entre outros), a Administração teria conhecimento de que a atividade 

estatal possui diversos limitadores à eficiência, ao menos se considerados os patamares 

verificados em alguns agentes do setor privado.25  

Nesse cenário, o Estado pode reconhecer as vantagens da realização de 

certas atividades por investidores privados, e pressupor que estes as prestariam, num 

ambiente de forte competição, a menor custo do que o decorrente da intervenção estatal 

direta. Partindo desta premissa (desvantagem natural da gestão de bens e serviços pela 

Administração), o Estado poderia, voluntariamente, alterar significativamente o seu 

papel: ao invés de prestar os serviços diretamente, os delegaria aos investidores 

privados e passaria apenas a ditar-lhes as regras, fiscalizar-lhes o cumprimento e 

aplicar-lhes sanções, se necessário.   

Cada um dos fundamentos acima expostos está presente, em maior ou 

menor medida, na adoção do instituto da concessão (e também da autorização) ao longo 

da história do setor elétrico brasileiro.  

Em relação ao recurso à concessão como um consentimento estatal para que 

o agente privado invista seu capital em atividades relacionadas a conhecimentos 

específicos de que o Estado não dispõe, é de se destacar que o início da evolução do 

setor elétrico foi realizada nesse cenário.26  

                                                 
25 Como exemplos das desvantagens da administração estatal, podem ser citados a existência de teto 
remuneratório no setor público (que afastaria os melhores profissionais); o baixo grau de bonificação à 
remuneração do empregado eficiente (o que diminuiria o interesse deste pelo lucro da empresa); a 
dificuldade para a demissão de funcionários pouco produtivos; a obrigatoriedade de licitação para a 
aquisição de bens e serviços (que pode conduzir à sua aquisição por preços elevados e com menor 
agilidade); a disponibilidade de capital a taxas de juros mais elevadas do que as ofertadas a diversos 
agentes privados; entre outros fatores. 
26 No início do Século XX, grupos privados internacionais, detentores de patentes e tecnologias em 
desenvolvimento, obtinham do Estado a concessão para explorar determinadas atividades numa dada área 
geográfica. A Administração utilizava o instituto da concessão para permitir que um agente privado 
exercesse uma atividade que o Estado não tinha condições técnicas e econômicas de prestar diretamente. 
Atualmente, a utilização da concessão (ou autorização) sob este enfoque é bastante reduzida no cenário 
nacional. As diversas empresas estatais federais e estaduais com atuação no setor elétrico possuem 
capacidade técnica e econômica para a implantação de instalações de geração – a partir das mais variadas 
fontes, sobretudo a hidrelétrica –, como também de transmissão e de distribuição de eletricidade. Todavia, 
tal viés parece estar presente no Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – 
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A segunda explanação para o recurso à concessão – o caminho para a 

estatização sem dispêndio de recursos públicos –, pautou uma ampla gama de 

delegações efetuadas a partir do Código de Águas, especialmente após o Estado Novo. 

A partir das reformas da década de 1990, as concessões com previsão de 

reversão de bens são reservadas à geração hidrelétrica (porque abrange bem público, o 

potencial hídrico) e à transmissão e à distribuição de eletricidade (porque configuram 

monopólios naturais). Diversas modalidades de geração (eólica, térmica a combustíveis 

fósseis ou a biomassa, solar, etc.) são consentidas pelo Estado por autorização ou 

registro, sem previsão de reversão de bens. A outorga não é mais, assim, o caminho para 

a socialização dos bens da indústria da eletricidade, mas um instrumento necessário às 

delegações de uso de bem público (potencial hídrico) e de prestação de serviço público. 

A reversão não é mais o objetivo central da concessão, mas uma necessidade jurídico-

regulatória restrita a casos específicos (uso de potencial hídrico e prestação de serviços 

públicos).  

Qualquer que seja o fundamento do Estado para a utilização da concessão, 

ainda que tal lastro permaneça presente, é grande a controvérsia acerca da possibilidade 

da prorrogação de seus contratos, como se verá a seguir. 

 
 

3.5 Linhas gerais do problema da prorrogação das concessões 

 
 
No setor elétrico, tem sido verdadeiramente frequente o recurso à 

prorrogação de concessões. Em verdade, o referido setor ainda desconhece o término de 

uma concessão por decurso de prazo, não obstante o advento da eletricidade no Brasil 

ter ocorrido há mais de um século e as concessões serem, desde longa data, fixadas por 

períodos de aproximadamente 30 (trinta) anos. 

O presente item não tem como objetivo efetuar um exame crítico do 

instituto da prorrogação de concessões, mas apenas efetuar uma abordagem estritamente 

descritiva. 

                                                                                                                                               
PROINFA, criado pela Lei nº 10.438, de 2002. No mencionado Programa, criado no contexto do 
racionamento de 2001, o Estado não apenas aquiesceu como incentivou a geração de eletricidade por 
investidores privados a partir de três fontes: a eólica (até então presente apenas em empreendimentos de 
cunho experimental); a biomassa (sobretudo de cana-de-açúcar) e os pequenos potenciais hídricos, a 
partir das denominadas Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH’s. É de se ver que, em relação a certas 
fontes de eletricidade pouco exploradas, que ainda se encontram em caráter ainda experimental ou de 
difícil implementação (energia das marés, piezoeletricidade, energia solar fotovoltaica, etc.), o 
fundamento acima pode encontrar alguma utilidade, isto é, o Estado pode preferir que tal 
desenvolvimento se dê no seio privado, delegando-os. 
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Como mencionado no exame histórico do setor elétrico, alguns contratos de 

concessão, de âmbito municipal, remontam ao início do Século XX. Com a 

federalização das competências relacionadas ao setor elétrico, nas décadas de 1930 e 

1940, as concessões então existentes passaram a ser outorgadas pela União.  

Nas décadas de 1940 a 1980, o Estado protagonizou a implantação de 

diversos empreendimentos no setor elétrico e foram emitidas, pela União, outorgas por 

prazos diversos. A hidrelétrica de Furnas, por exemplo, foi outorgada pelo Decreto nº 

41.899, de 26.07.1957, à Central Elétrica de Furnas S/A, por trinta anos, ao passo que a 

usina de Tucuruí teve sua outorga deferida à Eletronorte pelo Decreto nº 74.279, de 

11.07.1974, pelo prazo de cinquenta anos.   

 Após a Carta Constitucional de 1988, foi normatizada, com a Lei nº 

8.987, de 1995, a prestação de serviço público, inclusive no setor elétrico. Tal ato 

legislativo, em suas disposições transitórias, já objetivava a licitação das concessões 

com prazo vencido ou indeterminado: 

Art. 42. As concessões de serviço público outorgadas 
anteriormente à entrada em vigor desta Lei consideram-se válidas 
pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, observado o 
disposto no art. 43 desta Lei.  

§ 1º Vencido o prazo da concessão, o poder concedente procederá 
a sua licitação, nos termos desta Lei.        

§ 2º As concessões em caráter precário, as que estiverem com 
prazo vencido e as que estiverem em vigor por prazo 
indeterminado, inclusive por força de legislação anterior, 
permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização dos 
levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das 
licitações que precederão a outorga das concessões que as 
substituirão, prazo esse que não será inferior a 24 (vinte e quatro) 
meses. (redação original)      

 
Ou seja, se o art. 42, §2º da Lei nº 8.987/95 houvesse sido efetivamente 

aplicado, as concessões com prazo de concessão expirado ou outorgadas por prazo 

determinado deveriam ser licitadas em curtíssimo prazo, assinalando-se apenas um 

breve período para os necessários levantamentos inerentes à organização de um certame 

de grande porte e complexidade.  

Ocorre que, em 13.02.1995, foi editada não apenas a Lei nº 8.987/95, como 

também a Medida Provisória nº 890/95,27 que excepcionou a aplicação do dispositivo 

acima em diversas situações. Após sucessivas reedições, a mencionada Medida 

                                                 
27 Reeditada pelas Medidas Provisórias nos 937, 966, 991, e 1.017, todas de 1995; esta última foi 
convertida na Lei no 9.074, de 7 de julho de 1995 
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Provisória foi convertida na Lei nº 9.074, de 1995, que possibilitou a prorrogação de 

concessões de geração, de transmissão e de distribuição, inclusive em caso de 

privatização, na forma abaixo.  

No caso de serviços públicos de geração, a Lei nº 9.074, de 1995, em seu 

art. 19, permitiu a prorrogação por até vinte anos. No caso de concessões vencidas e 

outorgadas por prazo indeterminado, a contagem deveria ser efetuada a partir da 

publicação da Lei nº 8.987, em 08.07.1995. Em relação às concessões com término 

posterior a esta data, o prazo vinterário seria contado do respectivo vencimento.   

Foi deferida ainda, por trinta e cinco anos, a prorrogação das outorgas de 

geração com obras ou serviços paralisados ou atrasados, consoante art. 20 da Lei no 

9.074, de 1995.   

Em relação às outorgas novas, posteriores a 08.07.1995 (data de publicação 

da Lei nº 9.074/95), estabeleceu-se, a partir de então, a possibilidade de outorga por 

trinta e cinco anos e prorrogação por igual período.28  

Para a transmissão, o art. 17, §5º da mesma Lei, ao remeter aos arts. 19 e 22, 

também possibilitou a prorrogação das concessões por até vinte anos. No que diz 

respeito à distribuição, são aplicáveis os arts. 22 e seguintes, com a previsão de 

prorrogação pelo prazo de vinte anos.  

Nesse contexto, pode-se apontar que expressiva parcela das concessões do 

setor elétrico outorgadas anteriormente a 1988 já foi agraciada com a prorrogação de 

seus prazos, por vinte anos, contados desde 08.07.1995, postergando-se o termo final de 

cada outorga para 07.07.2015. Outras concessões, sobretudo as que não haviam vencido 

na data de publicação da Lei nº 9.074/95, apresentam termos finais de concessão um 

pouco posteriores.   

Expostas tais considerações, que se referem essencialmente ao tratamento 

conferido pelo legislador, em 1995, para a prorrogação de concessões, vale destacar que 

o Novo Modelo do Setor Elétrico, implantado com a Medida Provisória nº 144, de 

11.12.2003 (posteriormente convertida na Lei nº 10.848/04), efetuou algumas alterações 

quanto ao tratamento do referido tema.  

A modificação principal foi estabelecida em dispositivo específico – art. 4º, 

§9º, inserido na Lei nº 9.074/9529 –, segundo o qual as outorgas de geração posteriores a 

                                                 
28 Posteriormente, como se verá adiante, a Lei nº 10.848, de 2004, reduziu o prazo máximo de 
prorrogação de concessões outorgadas entre 08.07.1995 e 11.12.2003 para vinte anos. 
29 Art. 4º (...) §9º As concessões de geração de energia elétrica, contratadas a partir da Medida Provisória 
no 144, de 11 de dezembro de 2003, terão o prazo necessário à amortização dos investimentos, limitado a 
35 (trinta e cinco) anos, contado da data de assinatura do imprescindível contrato. 
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11.12.2003 passaram a ser outorgadas pelo prazo necessário à amortização dos 

investimentos, limitado a trinta e cinco anos. Assim, as novas outorgas não seriam 

passíveis de prorrogação.  

A Lei nº 10.848, de 2004, também efetuou uma alteração em relação aos 

prazos das prorrogações de concessão dos empreendimentos outorgados entre 

08.07.1995 e 11.12.2003, reduzindo tais postergações de trinta e cinco para até vinte 

anos.   

 Como se vê, a Lei nº 10.848, de 2004, estabeleceu uma cisão temporal: em 

relação às outorgas posteriores à edição da Medida Provisória que a originou 

(11.12.2003), não haveria mais prorrogação de concessões de geração. As outorgas de 

transmissão e de distribuição não foram modificadas;30 assim, a legislação continuou a 

prever, para as outorgas de transmissão e de distribuição posteriores a 08.07.1995, 

prazos de concessão de trinta anos prorrogáveis por igual período.  

Há, ainda, duas situações particulares de prorrogação de concessões que 

merecem atenção específica: a prorrogação em decorrência de privatização (de 

concessionárias de geração, de transmissão ou de distribuição) e de aproveitamento 

ótimo de potencial hidrelétrico.  

A outorga de nova concessão ou a prorrogação decorrente de privatização 

foi um caminho amplamente utilizado no setor elétrico durante o Governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso. Em tais situações, os arts. 27 e seguintes da Lei no 9.074, 

de 1995, permitem a outorga de nova concessão ou a prorrogação da outorga existente 

por até trinta anos. 

Por fim, há, para as outorgas de geração hidrelétrica, a possibilidade de 

prorrogação de concessões por aproveitamento ótimo, prevista no art. 26, V, e §7º, da 

Lei no 9.427, de 1996,31 por até vinte anos. Assim, investimentos supervenientes nas 

centrais de geração que conduzam ao aproveitamento ótimo podem justificar a 

prorrogação da respectiva concessão, limitada à amortização do investimento ou ao 

prazo de vinte anos, o que for menor.   

                                                 
30 Art. 4º (...) §3º As concessões de transmissão e de distribuição de energia elétrica, contratadas a partir 
desta Lei, terão o prazo necessário à amortização dos investimentos, limitado a trinta anos, contado da 
data de assinatura do imprescindível contrato, podendo ser prorrogado no máximo por igual período, a 
critério do poder concedente, nas condições estabelecidas no contrato. 
31 Art. 26. Cabe ao Poder Concedente, diretamente ou mediante delegação à ANEEL, autorizar: (...) V - 
os acréscimos de capacidade de geração, objetivando o aproveitamento ótimo do potencial hidráulico. (...) 
§ 7º As autorizações e concessões que venham a ter acréscimo de capacidade na forma do inciso V deste 
artigo poderão ser prorrogadas por prazo suficiente à amortização dos investimentos, limitado a 20 (vinte) 
anos. 
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Expostas, de forma sucinta, as hipóteses de prorrogação acima examinadas, 

bem como as situações em que a prorrogação não é permitida, pode-se sintetizar o 

problema atual das prorrogações de concessões.  

Há um expressivo número de outorgas de geração, de transmissão e de 

distribuição de energia elétrica que já foram beneficiadas com a prorrogação prevista na 

Lei nº 9.074/95, por vinte, trinta ou até mesmo trinta e cinco anos. Com a proximidade 

do final do prazo de parte expressiva destas outorgas em 07.07.2015 (ou seja, vinte anos 

após a publicação da Lei nº 9.074/95), discute-se a possibilidade e os possíveis 

fundamentos para uma nova prorrogação de concessões.  

Em 13.05.2008, o Conselho Nacional de Pesquisa Energética – CNPE, 

órgão colegiado de assessoramento do Presidente da República, formado por nove 

Ministros de Estado e outros membros do Poder Público e da sociedade, editou a 

Resolução CNPE nº 004/2008, que criou Grupo de Trabalho para o exame da 

prorrogação das concessões de geração. De forma mais específica, o art. 1º da referida 

Resolução indicou como objetivo do Grupo de Trabalho “elaborar estudos, propor 

condições e sugerir critérios destinados a subsidiar definições competentes acerca da 

situação futura das Centrais de Geração Hidrelétricas amortizadas ou depreciadas”. 

Registre-se que um dos consideranda da Resolução já indicava que “várias concessões 

de geração de energia elétrica foram objeto de prorrogações, na forma da lei, e têm 

previsão de término dos respectivos prazos a partir de 2015”, o que explicita a origem 

das preocupações do CNPE: a proximidade do término de concessões em 2015.   

A Resolução CNPE nº 007/2008, por sua vez, alargou o objeto de estudo 

para abranger também a prorrogação das concessões de transmissão e de distribuição de 

energia elétrica. 

Os referidos exames foram realizados ao longo dos últimos anos e 

representantes do Ministério de Minas e Energia - MME expuseram, em eventos 

setoriais, que os trabalhos já foram finalizados; todavia, o relatório e as conclusões do 

Grupo de Trabalho não foram formalmente divulgados à sociedade.    

Membros do aludido Grupo de Trabalho, ao longo dos últimos anos, 

informaram à imprensa32 33, ao Poder Legislativo34 e em eventos diversos35 que haveria 

                                                 
32 Agência CanalEnergia, Regulação e Política em 09/11/2011. Disponível em <http://www.cliptvnews 
.com.br/eletronuclear/clippingdireto/amplia.php?id_noticia=23098>, acessado em 10 de junho de 2012.  
33 Energia Hoje, Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2008. Disponível em:<http://www.energiahoje.com 
/pops/materia.php?id=373666>. Acesso em 20 de julho de 2012. 
34 Audiência no Senado Federal em 08.11.2011. Disponível em <http://www12.senado.gov.br/ 
noticias/materias/2011/11/08/renovacao-de-concessoes-para-geracao-de-energia-necessita-de-mudanca-
na-legislacao>, acessado em 10 de junho de 2012.  
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três alternativas em estudo36: i) a prorrogação simples das concessões, ou seja, a 

manutenção do contrato de concessão atual, com a modificação apenas do prazo do 

término da concessão (nos moldes da prorrogação por vinte anos deferida na Lei nº 

9.074/95); ii) a prorrogação condicionada (ou onerosa) das concessões, isto é, a 

postergação do respectivo prazo por período determinado, condicionando-se tal dilação 

a alguns requisitos, como, por exemplo, à redução do preço da energia, uma vez que 

grande parte dos ativos já foi amortizada; tal solução significaria diminuição da receita 

dos geradores e do custo da energia para o consumidor, em níveis definidos pelo 

Estado; e iii) a licitação das outorgas, com o afastamento do concessionário atual, caso 

este não saia vencedor no certame, e a exploração da atividade pelo licitante vencedor, 

com o preço da energia definido na disputa. Esta última solução significaria, muito 

provavelmente, redução expressiva do custo da energia para o consumidor, uma vez que 

os novos geradores efetuariam, em regra, pequenos investimentos nas concessões 

licitadas. O patamar da diminuição no valor final da energia seria definido pela livre 

competição entre os agentes interessados na exploração dos referidos ativos.   

Antes de serem pormenorizadas e analisadas as três alternativas acima 

resumidas, convém efetuar breves observações sobre a existência de limitações 

constitucionais e legais à prorrogação de concessões. 

  
 

                                                                                                                                               
35 Conferir < http://www.energia.sp.gov.br/lenoticia.php?id=246>, acessado em 10 de junho de 2012.  
36 As três alternativas acima indicadas são analisadas por BATISTA (2009), em estudo específico sobre a 
prorrogação das concessões. .  
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IV – Os discursos de cada alternativa para a prorrogação de 
concessões 

 
 

4.1 Considerações iniciais  

 
 
As análises efetuadas pelo Grupo de Trabalho responsável pelo exame da 

prorrogação de concessões levaram em consideração tanto aspectos econômicos quanto 

jurídicos, que serão devidamente analisados no Capítulo V.  

Não é objetivo deste estudo, porém, enveredar sobre as minúcias de cada 

um dos mencionados aspectos essencialmente legalistas ou econômicos. Nessa linha, 

para não desvirtuar o foco de estudo – voltado a analisar essencialmente os atores, as 

regras formais e informais existentes e os incentivos relacionados ao tema da 

prorrogação de concessões –, a análise de alguns aspectos jurídicos e econômicos mais 

relevantes será efetuada nos Apêndices A e B. No presente capítulo, será efetuada a 

exposição das ideias centrais de cada discurso de forma verdadeiramente sucinta.  

Bem assim, para um exame mais detalhado das razões jurídicas que apartam 

as prorrogações de concessão constitucionais das dilações de prazo inconstitucionais, 

deve-se consultar o Apêndice A. Este exame é relevante para a identificação das 

consequências da adoção do regime republicano e da consagração constitucional do 

princípio da isonomia sobre o uso de bens públicos e a prestação de serviços públicos.  

De forma semelhante, o estudo particular de aspectos econômicos e 

financeiros que devem pautar a definição dos prazos de concessão, necessariamente 

voltados ao interesse público, está condensado no Apêndice B.    

A seguir, serão apresentados os argumentos sustentados pelos defensores 

das três principais soluções para o problema da prorrogação das concessões.   

 

 

4.2 Primeiro Discurso: a prorrogação simples das concessões  

 

 

Já foram expostas, no Capítulo III, as três principais alternativas para a 

postergação dos prazos das concessões: a prorrogação simples, a prorrogação 

condicionada e a licitação dos ativos.  
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Aqui, serão apresentados os argumentos comumente utilizados pelos 

defensores de cada uma das soluções engendradas, bem como as regras que devem ser 

modificadas para a sua implementação e, por fim, a indicação de quem ganha e quem 

perde com cada uma delas.  

A prorrogação simples consiste na postergação do prazo final da concessão 

(por exemplo, por vinte ou trinta anos) sem a imposição de condições relevantes ao 

concessionário. Assim, pode-se apenas requerer que o concessionário apresente 

requerimento de postergação, que observe determinados prazos, que formalize a 

prorrogação em aditivo contratual, entre outros requisitos de diminuta expressão 

econômica. O contrato de concessão, salvo a questão do prazo, é integralmente mantido, 

ou é modificado apenas em relação a questões pouco relevantes. É possível, por 

exemplo, que o Poder Concedente condicione a prorrogação à aceitação da visão estatal 

em relação a questões controvertidas (por exemplo, quanto a critérios de indenização ao 

final da concessão), mas o preço da energia gerada ou do serviço prestado é mantido. 

Uma concessão de uso de bem público ou de serviço público, em sua 

outorga original, é vinculada à realização de altos investimentos na produção ou no 

transporte de eletricidade. O agente setorial é, sobretudo, um investidor. Após a 

realização do investimento (com a construção de uma central de geração, de uma linha 

de transmissão ou de instalações de distribuição), o agente setorial será remunerado pela 

energia comercializada (no caso do PIE) ou pela atividade prestada (na hipótese de 

haver serviço público). Tal remuneração será formada basicamente por três 

componentes: i) a amortização pelos investimentos efetuados; ii) o ressarcimento dos 

demais custos da atividade em questão; iii) um retorno pelo capital investido. No caso 

do PIE, os três componentes são por ele estimados e o valor da energia é ofertado pelo 

próprio agente gerador; em relação ao serviço público, é o Estado quem define as 

respectivas tarifas.      

A prorrogação simples é essencialmente a dilação do prazo de concessão 

com a manutenção do preço ou tarifa pela energia gerada ou pelo serviço prestado. 

Nesse ponto, é essencial aprofundar o estudo de um dos três componentes 

essenciais do preço ou da tarifa auferida pelo concessionário: a amortização dos ativos 

da concessão. 

Como exposto, uma dada outorga é comumente associada à realização de 

determinadas obras e serviços pelos delegatários, com investimentos expressivos. Após 

a amortização destes, não há razão para se pagar ao concessionário pelo bem já 

amortizado.  
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Como, na prorrogação simples, há a manutenção do preço/tarifa, ao se 

comparar o período de concessão original com o da prorrogação, observa-se que: i) a 

parcela de amortização de investimentos no período prorrogado é zero ou decresce 

substancialmente; ii) o custo das demais atividades do agente setorial é razoavelmente 

mantido; iii) a parcela destinada à remuneração dos investimentos do agente setorial 

acaba por receber todo montante que era destinado à amortização e, assim, cresce 

estrondosamente.    

Considerando-se que a prorrogação simples não é vinculada a novos 

investimentos, ao menos não tão expressivos quanto a realização das obras originais, 

esta parcela de remuneração do capital, perante os novos investimentos (que tendem a 

zero), matematicamente, tendem ao infinito.  

Assim, quem ganha com a prorrogação simples é o agente setorial, que será 

remunerado como se estivesse havendo amortização de investimentos, já pagos durante 

o prazo de concessão original.  

Apenas para ilustrar a importância da questão, a Usina de Belo Monte, no 

Rio Xingu, tem seu custo de implantação estimado em R$19.000.000.000,00 (dezenove 

bilhões de reais)37, que serão amortizados ao longo dos 30 (trinta) anos de operação do 

empreendimento.38 Na hipótese de eventual prorrogação simples do prazo de exploração 

da mencionada usina por igual período, os seus titulares receberiam aproximadamente 

R$19.000.000.000,00 (dezenove bilhões de reais) sem uma razão econômico-financeira 

para tanto, uma vez que os ativos em questão (que são bens reversíveis da União) já 

foram amortizados.    

Note-se que os investimentos estimados acima para a UHE Belo Monte são 

iniciais, ou seja, realizados nos primeiros anos da concessão, decorrentes de previsões 

contidas expressamente na outorga e/ou no edital. Outros investimentos, por sua vez, 

podem ser necessários após o início da concessão, efetuados para manter o serviço 

adequado, na forma de obrigações supervenientes indicadas pela Administração, ou na 

busca pela ampliação do serviço. Ou seja, há investimentos voltados a realizar 

atividades que sequer eram expressamente previstas no momento da licitação. Decorrem 

de fatos e obrigações supervenientes, tais como: a necessidade de ampliação das 

instalações para atender a demanda; o atendimento a normas ambientais mais severas; a 

                                                 
37 Portal G1, divulgação em 22.04.2010, disponível em <http://g1.globo.com/economia-e-negocios/ 
noticia/010/04/belo-monte-sera-hidreletrica-menos-produtiva-e-mais-cara-dizem-tecnicos.html,> acesso 
em 02.07.2012. 
38 O prazo da outorga é de 35 (trinta e cinco) anos, dos quais aproximadamente 5 (cinco) anos serão 
despendidos com a construção do empreendimento.  
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busca pelo aproveitamento ótimo; ou mesmo por imposição unilateral da 

Administração.  

Os investimentos iniciais, objeto principal da decisão estatal de delegar a 

exploração do bem público e/ou da atividade, devem ser recuperados durante o prazo de 

concessão inicialmente pactuado. Assim, no emblemático caso da construção de uma 

usina hidrelétrica, todo o investimento necessário à implantação da central geradora 

(inclusive com a aquisição de terrenos, construção de obras civis, instalação de turbinas, 

geradores e outros equipamentos) deve ser amortizado no prazo de até 35 (trinta e 

cinco) anos. É de se ver que eventual equívoco de orçamento da usina pelo 

empreendedor não pode ser adotado como justificativa para prorrogação do prazo de 

concessão. A vida útil dos equipamentos, mesmo se superior ao prazo da concessão, 

também não configura óbice à amortização no prazo de concessão. Tal amortização 

acelerada, inclusive, é prevista nas normas contábeis em vigor (vide os itens 116 e 117 

da Orientação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis nº 05 – OCPC 05).39  

É possível que os investimentos posteriores ao início da concessão (ex: 

realizados no vigésimo ano da concessão) sejam apenas parcialmente amortizados 

durante o prazo de concessão inicialmente estabelecido. Isto é, parte de tais inversões 

não estará integralmente amortizada ao final do prazo de concessão. Sobre tal tema, vale 

recordar que o art. 36 da Lei nº 8.987/9540 prevê a indenização ao concessionário das 

parcelas não amortizadas ao término do prazo de concessão.  

Assim, nesta situação particular, a Administração poderia, em tese, ao invés 

de optar pela indenização destes investimentos supervenientes que ainda não tenham 

sido amortizados, adotar a prorrogação do contrato de concessão apenas pelo prazo 

necessário à amortização dos investimentos faltantes (desde que, obviamente, a lei e o 

edital tenham previsto tal possibilidade de prorrogação). Note-se que se o saldo dos 

investimentos não amortizados for baixo, a prorrogação, se deferida, deverá sê-lo por 

curto prazo (apenas o necessário à amortização dos investimentos). Apenas na 

                                                 
39 116.  Para os bens integrantes da infraestrutura de geração vinculados aos contratos de concessão (uso 
do bem público) assinados após 2004, sob a égide da Lei n.º 10.848/04 (novo marco regulatório), que não 
tenham direito à indenização no final do prazo da concessão no processo de reversão dos bens ao poder 
concedente, esses bens, incluindo terrenos, devem ser amortizados com base na vida útil econômica de 
cada bem ou no prazo da concessão, dos dois o menor, ou seja, a amortização está limitada ao prazo 
da concessão.  
117.  O mesmo tratamento contábil deve ser analisado para os contratos de concessão (uso do bem 
público) assinados entre 1995 a 2004, sob a égide do Decreto n.º 2003, art. 20. (grifos nossos) 
40 Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos 
investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido 
realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. 
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improvável hipótese de existirem elevados investimentos não amortizados no final da 

concessão é que a prorrogação poderá atingir o prazo máximo legal. 

É de se destacar o perigo perene que a má compreensão do tema da 

amortização dos investimentos apresenta para o adequado funcionamento do setor 

elétrico. Levando-se em consideração a constante obrigação de prestar serviço 

adequado, o que conduz a investimentos diversos pelo concessionário ao longo do prazo 

contratual, há grande possibilidade de existirem investimentos não amortizados no final 

do prazo de concessão (principalmente se o concessionário realizar investimentos 

próximos ao final do prazo de exploração da atividade). Assim, entender-se que a mera 

existência de investimentos não amortizados conduz à prorrogação significa que as 

concessões serão sempre prorrogadas, transformando-se o “prazo determinado” 

estabelecido em lei em “prazo indeterminado”, para não dizer eterno.  

Não se tem dúvida de que o discurso da amortização de investimentos, 

presente tanto em 1995 quanto na atual discussão de prorrogação de concessões, 

também será utilizado no futuro, sempre que uma concessão se aproximar de seu fim. O 

argumento da prorrogação como meio de amortizar investimentos nada mais é do que 

uma distorção de um instituto para eternizar agentes setoriais no uso de bens públicos 

ou na prestação de serviços públicos, em detrimento de outros interessados e dos 

consumidores.   

Para que não haja tal controvérsia, deve-se sempre recordar a possibilidade 

de indenização, pela Administração, dos investimentos não amortizados ao 

concessionário cujo contrato está prestes a terminar. Ademais, mesmo em caso de 

prorrogação, esta pode ser efetuada por prazos curtos, apenas pelo período necessário à 

amortização dos investimentos não reembolsados ao empreendedor. A mera existência 

de ativos não reembolsados ao investidor não pode servir de pretexto para transformar 

um ato discricionário da Administração (prorrogar ou não prorrogar uma concessão) em 

ato vinculado, como se a decorrência da existência de investimentos não amortizados 

fosse, necessariamente, a prorrogação das concessões; nem tampouco em razão para se 

prorrogar por 20 (vinte) ou 30 (trinta) anos concessões apenas porque alguns 

investimentos menores não haviam sido totalmente amortizados. 

Vale destacar, assim, quem perde com a prorrogação simples: o consumidor 

de eletricidade, sobretudo os industriais que utilizam grande quantidade deste insumo 

(são denominados, bem por isso, de eletro-intensivos, como as petroquímicas, os 

fabricantes de alumínio, aço, papel, etc.) e aqueles que adquirem os produtos e serviços 

por eles produzidos.    
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Os argumentos mais comuns utilizados pelos defensores da prorrogação 

simples são: i) a não amortização dos investimentos durante o prazo inicial da outorga e 

prorrogações anteriores; ii) a necessidade de haver continuidade na prestação do serviço 

público; iii) a previsão contratual, em alguns casos, da possibilidade de prorrogação da 

concessão; iv) os impactos negativos do término da concessão sobre o valor de mercado 

das ações das concessionárias; v) o desincentivo para a expansão da oferta de energia e 

para a implantação de novas instalações de transmissão e de distribuição que decorreria 

do oferecimento, aos investidores, de um grande universo de ativos já em operação, com 

riscos minorados. A União, ao considerar tais argumentos, deve levar em consideração 

também aspectos políticos, como a existência de estatais afetadas pela prorrogação, 

sejam elas federais, com impactos econômicos para a União, ou estaduais (ex: 

Companhia Energética de São Paulo – CESP; a Companhia Energética de Minas Gerais 

– CEMIG; a Companhia Estadual de Energia Elétrica – CEEE, do Rio Grande do Sul; e 

a Companhia Paranaense de Energia – COPEL), com repercussões econômicas e 

políticas junto aos respectivos Estados-membros.   

Os principais riscos que decorreriam da prorrogação simples consistem na 

eventual declaração de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade, em razão da violação 

aos princípios constitucionais da isonomia e da obrigatoriedade de licitação (com ofensa 

aos interesses de eventuais interessados em explorar o serviço ou o bem público), 

conforme Apêndice A, ou do não atendimento ao interesse público e à modicidade 

tarifária com a nova prorrogação pretendida, na linha exposta no Apêndice B.  

Segundo os defensores da prorrogação simples, a mera previsão em lei da 

possibilidade de nova prorrogação seria bastante para respaldar a presente alternativa.  

Vale também reiterar que a prorrogação simples foi a solução adotada pela 

União em 1995. Não obstante, como indicado por Batista (2009), os elevados riscos 

acima indicados, sobretudo a ofensa à modicidade tarifária, conduziram o Grupo de 

Trabalho criado pelo CNPE a descartar a prorrogação simples, centrando seus exames 

sobre as duas alternativas restantes: a prorrogação condicionada e a realização de 

licitação.   
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4.3 Segundo Discurso: a prorrogação condicionada das concessões  

 

 

Os argumentos dos defensores da prorrogação simples poderiam ser 

fielmente reproduzidos para a prorrogação condicionada, aos quais seria acrescido um 

último fundamento: o atendimento à modicidade tarifária. Afinal, a nota de distinção 

entre a prorrogação simples e a condicionada (ou onerosa) é que aquela preserva a 

remuneração do preço/tarifa pago ao concessionário, ao passo que na prorrogação 

condicionada, na forma concebida pelo Grupo de Trabalho do CNPE, os ativos já 

amortizados seriam expurgados da composição do preço/tarifa. Haveria, assim, o 

repasse ao consumidor dos impactos benéficos da amortização dos ativos durante o 

prazo da outorga original e de eventuais prorrogações anteriores.  

Não há qualquer dúvida que, em relação à ofensa à modicidade tarifária e ao 

interesse do consumidor, a prorrogação condicionada possui riscos jurídicos 

substancialmente menores do que a prorrogação simples. Contudo, não se pode afirmar 

que a possibilidade de questionamento foi afastada, uma vez que a realização de 

licitação frequentemente conduz a deságios expressivos sobre os preços/tarifas máximos 

fixados nos leilões regulados realizados no setor elétrico. Pode-se arguir, assim, que a 

prorrogação condicionada atenua o risco de ofensa à modicidade tarifária, mas não o 

elimina.  

Em relação às supostas ofensas à isonomia e à obrigatoriedade de licitação, 

a prorrogação condicionada é tão vulnerável quanto a prorrogação simples. Em ambas 

as soluções, eventuais interessados na disputa não podem sequer apresentar propostas 

mais vantajosas para a Administração.       

A prorrogação condicionada também atenua o impacto sobre o valor de 

mercado dos concessionários. Afinal, ao repassar aos consumidores os benefícios 

decorrentes da amortização de investimentos, a receita dos concessionários será 

reduzida. Por outro lado, tal solução mantém os concessionários na exploração das 

respectivas atividades, garantindo-lhes alguma receita. Os impactos da prorrogação 

condicionada sobre o valor de mercado das concessionárias tendem a ser, assim, menos 

graves do que os que decorreriam da licitação dos ativos. Pelas mesmas razões, apesar 

de ser provável algum desgaste político perante as estatais estaduais e os respectivos 

Estados-membros com a prorrogação condicionada, tal conflito tende a ser bastante 

inferior ao que decorreria da realização de licitação para exploração dos ativos já 

amortizados.       
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Os defensores da prorrogação condicionada defendem que a previsão legal 

da possibilidade da postergação de prazo, com a indicação, também em lei, dos 

requisitos para tal dilação, seriam bastantes para a sua adoção pela União.  

Em síntese: a prorrogação condicionada possui considerável risco de ser 

entendida como inconstitucional por ofensa à isonomia e à obrigatoriedade de licitação, 

tão elevado quanto o da prorrogação simples; por outro lado, a prorrogação 

condicionada possui risco bem menor de ser declarado inconstitucional ou ilegal quanto 

ao atendimento à modicidade tarifária. Quem ganha com sua adoção são os 

concessionários atuais, mas não tanto quanto se beneficiariam com a prorrogação 

simples. Quem perde, por sua vez, são os consumidores, mas prejuízo este não tão 

intenso quanto o verificado na prorrogação simples, não onerosa.  

 

 

4.5 Terceiro Discurso: a licitação das concessões  

 

 

Para os defensores da necessidade de licitação,41 as duas alternativas 

anteriores diferem apenas no grau de vantagens atribuídas ao concessionário atual. 

Consistem, porém, em desatendimentos frontais a dois comandos constitucionais: a 

obrigatoriedade de licitação (uma vez que as duas espécies de prorrogação em 

referência sequer foram licitadas) e o princípio da isonomia (que garante a qualquer 

interessado o direito de competir pelo uso de um bem público ou pela realização de 

alguma atividade delegada pelo Estado).  

Estas questões, como já mencionado, são analisadas em maiores detalhes, 

em viés predominantemente jurídico, no Apêndice A. Neste, conclui-se que há a 

possibilidade de prorrogação de uma concessão de forma constitucional, assim como 

também há prorrogações inconstitucionais. De forma sucinta, as outorgas de serviço 

público e de uso de bem público apenas poderão ser objeto de prorrogação caso 

atendam, cumulativamente, aos seguintes requisitos: a) a outorga anterior tenha 

decorrido de licitação; b) a lei vigente à época da licitação, bem como o seu edital, 

permitam a prorrogação; c) a lei vigente à época do pedido de prorrogação permita a 

prorrogação solicitada; d) não tenha havido a amortização dos investimentos não 

iniciais, isto é, posteriores à implantação do projeto previsto no edital (os investimentos 

                                                 
41 Vale aqui recordar que os atores relacionados a cada um dos discursos serão apresentados no Capítulo 
seguinte.  
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iniciais estão, necessariamente, amortizados); e) o prazo prorrogado seja apenas o 

estritamente necessário à amortização dos investimentos; f) o prazo da outorga anterior, 

acrescido de eventuais prorrogações outrora deferidas e da nova prorrogação pretendida, 

resulte em prazo razoavelmente curto, que não seja superior a 30 (trinta) ou 40 

(quarenta) anos, prazo este necessário à manutenção da atratividade do objeto de 

exploração econômica (conforme Apêndice B).    

Paralelamente, os defensores da obrigatoriedade de licitação dos ativos 

argumentam que apenas a realização da licitação para a celebração de um novo contrato 

de concessão, com a livre concorrência entre os interessados, tem o condão de extrair ao 

máximo os benefícios decorrentes da amortização dos ativos da concessão.   

Tal corrente aponta que não há qualquer risco de não continuidade da 

prestação das atividades em referência, sejam elas de geração, de transmissão ou de 

distribuição, sobretudo se fixadas regras claras e estáveis sobre a transição entre os 

concessionários.  

Aduz-se, ainda, que eventuais impactos sobre o valor de mercado dos 

concessionários atuais só ocorrerão se o próprio mercado houver estimado erroneamente 

o valor de cada empresa, considerando indevidamente prazos que não foram outorgados 

aos respectivos concessionários. 

Em complemento, pode-se alegar não haver qualquer fundamento para a 

prorrogação de prazos já demasiadamente extensos e agraciados com postergações 

anteriores. Os concessionários atuais já tiveram seus ativos amortizados.      

Por fim, são frequentes as considerações gerais sobre o custo da energia no 

Brasil. Segundo a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro – Firjan,42 em estudo 

específico, o custo da energia para a indústria no Brasil é de aproximadamente 

R$329,00 MWh, mais do que 50% (cinquenta por cento) superior à media dos 27 (vinte 

e sete) países considerados na comparação, e 134% (cento e trinta e quatro por cento) 

superior à media do BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.  

Os riscos jurídicos desta solução são bastante reduzidos. Há apenas alguma 

controvérsia sobre a forma de levantamento e de indenização de eventuais ativos não 

amortizados, que devem ser suportados pelo Poder Concedente, e infundadas alegações 

de concessionários de que teriam direito adquirido à prorrogação da concessão.  

                                                 
42 “Quanto custa a energia elétrica para a indústria no Brasil?”. Disponível em 
<http://www.firjan.org.br/data/pages/2C908CE9215B0DC40121793A0FCE1E51.htm,> acesso em 
18.06.2012.  
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Por outro lado, diante do repasse das vantagens da amortização 

integralmente ao consumidor, os concessionários atuais tendem, diante desta solução, a 

provocar desgastes políticos de variada ordem. Há risco de a União perder apoio no 

Congresso Nacional, seja porque importantes bancadas estaduais (São Paulo, Minas 

Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul) podem defender os interesses dos respectivos 

Estados-membros ou porque os diversos concessionários têm ampla base de apoio 

parlamentar.  

Quem ganha com a licitação são os consumidores de eletricidade, 

principalmente os grandes industriais, e, de uma maneira difusa, toda a sociedade 

brasileira, com a redução dos custos dos bens e serviços nacionais. Quem perde – ou 

melhor, quem deixa de ganhar – são os atuais concessionários, que passarão a explorar 

os bens e atividades concedidos apenas pelos prazos indicados na outorga original. A 

União, por sua vez, pode ganhar os créditos políticos, perante a sociedade, pela redução 

do custo final da energia, mas pode perder valor de mercado das estatais federais e 

apoio político dos Estados titulares de estatais estaduais com atuação no setor elétrico.     

Expostos os discursos e os riscos relacionados a cada uma das alternativas, 

passa-se a examinar os atores diretamente envolvidos na prorrogação de concessões, 

bem como as regras existentes sobre o tema e os mecanismos possíveis para a 

modificação das regras do jogo.    
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V – A prorrogação de concessões na atualidade 

 

 

5.1 Apresentação da análise  

 

 

Os contornos gerais da questão, referentes à prorrogação de concessões do 

setor elétrico com vencimento em 07.07.2015, já foram apresentados nos itens 

anteriores. Este capítulo pretende examinar o problema de forma detalhada.  

Serão analisados os diversos atores envolvidos: o CNPE e sua composição; 

o Grupo de Trabalho criado pelo CNPE; o Ministro de Minas e Energia, a Presidente da 

República, o Congresso Nacional. Os agentes setoriais, privados ou estatais. Os 

consumidores.  

Serão também sintetizadas as regras vigentes referentes à prorrogação de 

concessões. Em seguida, serão indicadas as medidas apresentadas como necessárias à 

prorrogação das concessões. Nesse quadro, serão identificados os incentivos existentes a 

cada agente setorial para a manutenção das regras em vigor.  

Na sequência, após serem retomados os beneficiados e os prejudicados com 

cada solução (licitar ou prorrogar as concessões), será examinada a eventual facilidade 

ou dificuldade para a modificação de tais regras pelos agentes envolvidos.  

Em seguida, serão examinados os atos propriamente ditos dos agentes 

envolvidos e apresentado um prognóstico acerca das escolhas a serem efetuadas pela 

União, e a sua compatibilidade com as regras em vigor.    

 

 

5.2 Os atores envolvidos na prorrogação de concessões  

 

 

Como já mencionado, o Conselho Nacional de Pesquisa Energética – 

CNPE, por suas Resoluções nº 04/2008 e 07/2008, criou Grupo de Trabalho para 

analisar a prorrogação das concessões de geração, transmissão e distribuição de 

eletricidade.  

O CNPE, criado pelo art. 2º da Lei nº 9.478, de 1997, é um órgão de 

assessoramento do Presidente da República cuja composição é indicada no art.2º do 

Decreto nº 3.520, de 2000. Integram-no nove Ministros de Estado (inclusive o Ministro 
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de Minas e Energia, que o preside), três representantes dos Estados/Distrito Federal, das 

universidades e da sociedade civil, o Presidente da EPE e o Secretário-Executivo do 

MME.  

Apesar desta composição aparentemente plural, muitos dos atos do CNPE 

têm sido editados de forma singular, por seu Presidente (o Ministro de Minas e 

Energia), e apenas posteriormente referendado por seus demais membros, na forma do 

art. 14, parágrafo único, de seu regimento interno43.  

O CNPE, na prática, tem servido como instrumento de reforço de autoridade 

ao Ministro de Minas e Energia. Nesse contexto, o encaminhamento da proposta 

referente à prorrogação dos contratos de concessão concebida pelo Grupo de Trabalho, 

sob a Coordenação do Secretário-Executivo do MME, tende a ser remetida à 

Presidência da República sem influência de outros Ministérios (salvo o Ministério da 

Fazenda, que integra o Grupo de Trabalho).    

    O mencionado Grupo de Trabalho é composto por quatro membros do 

Ministério de Minas e Energia (Secretário-Executivo, Secretário de Planejamento e 

Desenvolvimento Energético, Secretário de Energia Elétrica e Chefe da Assessoria 

Econômica), além de contar com o apoio da Consultoria Jurídica da referida Pasta 

Ministerial. O Grupo de Trabalho abrange ainda três outros representantes do Estado 

(do Ministério da Fazenda, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e da 

Empresa de Pesquisa Energética - EPE). 

Os estudos do Grupo de Trabalho foram realizados a partir de 2008. Seus 

membros, como também já comentado, expuseram à imprensa e em eventos diversos 

que o respectivo estudo já foi finalizado, mas não houve a divulgação à sociedade de 

suas conclusões.    

 É de se destacar, desde já, que uma das preocupações existentes entre os 

membros do Grupo de Trabalho é a extrema concentração de outorgas estatais com 

término em 2015 e nos anos imediatamente subsequentes, em especial da Companhia 

Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf e de Furnas Centrais Elétricas S.A. – Furnas.  

A Chesf, por exemplo, tem sido apontada como a empresa mais 

severamente atingida pelo término das concessões em 2015. Afirma-se que os contratos 

relacionados a aproximadamente 85% (oitenta e cinco por cento) da estrutura da 

                                                 
43 Art. 14. As recomendações e Resoluções do CNPE serão aprovadas por metade mais um dos 
integrantes do Conselho, presentes à Reunião. 
Parágrafo único. Nos casos de relevância e urgência, o Presidente do CNPE poderá deliberar ad 
referendum do Conselho. 
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companhia têm término previsto para 2015.44 Por oportuno, vale indicar as datas finais 

de algumas outorgas titularizadas pela mencionada empresa:  

 

Empresa Número do Contrato Empreendimento Potência Instalada (MW) Prazo Final

CHESF 006/2004 - ANEEL UHE Funil 30,00 07/07/2015

CHESF 006/2004 - ANEEL UHE Pedra 20,01 07/07/2015

CHESF 006/2004 - ANEEL PCH Araras 4,00 07/07/2015

CHESF 006/2004 - ANEEL PCH Piloto 4,00 07/07/2015

CHESF 006/2004 - ANEEL UHE Apolônio Sales 400,00 02/10/2015

CHESF 006/2004 - ANEEL UHE Paulo Afonso I 180,00 02/10/2015

CHESF 006/2004 - ANEEL UHE Paulo Afonso II 443,00 02/10/2015

CHESF 006/2004 - ANEEL UHE Paulo Afonso III 794,20 02/10/2015

CHESF 006/2004 - ANEEL UHE Paulo Afonso IV 2462,40 02/10/2015

CHESF 006/2004 - ANEEL UHE Xingó 3162,00 02/10/2015

CHESF 006/2004 - ANEEL UHE Luiz Gonzaga 1479,60 03/10/2015

CHESF 006/2004 - ANEEL UHE Boa Esperança 237,30 10/10/2015

Total 9216,51

Figura 1. Fonte: Instituto Acende Brasil.

 

 

Apenas para deixar ainda mais evidenciada a importância da questão para a 

Chesf, o total das concessões de geração com vencimento em 2015 é de 20.206 MW, 

dos quais outra expressiva parcela se refere a Furnas (3.482 MW).   

Assim, a discussão sobre a prorrogação de concessões se confunde, na 

forma em que vem sendo conduzida, sobre o futuro da Chesf, de Furnas e das demais 

empresas do Grupo Eletrobras, como a Eletronorte e a Eletrosul. Afinal, caso a União 

opte pela licitação das concessões vincendas e as mencionadas estatais não sejam 

vencedoras nos respectivos certames, em poucos anos as estatais federais diminuirão 

drasticamente a sua participação no setor elétrico. Seus prédios e demais bens materiais, 

assim como seus funcionários, não mais serão necessários.  

O ex-Diretor-Geral da ANEEL, Jerson Kelman, que foi membro do Grupo 

de Trabalho do CNPE, ao sugerir pela imprensa a realização de licitações com direito de 

preferência aos atuais concessionários, mencionou o referido aspecto como uma das 

principais preocupações do Grupo de Trabalho: 

 
Os dois lados podem sair ganhando e evitar as despesas com a 
mudança. Isso pode evitar uma grande tragédia: que grandes 
concessionárias de geração se tornem empresas ocas. Com 

                                                 
44 Valor Econômico, 16.05.2012. Disponível em <http://www.valor.com.br/brasil/2661950/governo-
reforca-que-nao-remunerara-concessoes-de-energia-amortizadas>, acesso em 15 de julho de 2012.  
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prédios, engenheiros, secretárias e datilógrafos – mas sem 
usinas.45 

 

É a questão das empresas ocas – sobretudo estatais ocas – que têm 

atormentado o Grupo de Trabalho em referência. Tal preocupação estará presente em 

todos os atos da União relacionados ao tema em referência.  

Ainda sobre o Grupo de Trabalho, vale trazer ainda algumas considerações 

sobre os seus membros, apenas para deixar evidenciada a natural preocupação destes 

com o futuro da Eletrobras e suas subsidiárias. O Secretário-Executivo do MME, 

Coordenador do GT, Dr. Márcio Pereira Zimmermann, é oriundo da Eletrosul e tem 

passagens em importantes cargos da Itaipu Binacional e da Eletrobras. É nada menos do 

que o Presidente do Conselho de Administração da Eletrobras. A Assessora Econômica 

do MME, Dra. Marisete Fátima Dadald Pereira, laborou de 1987 a 2005 na Eletrosul e 

foi, até data recente, do Conselho de Administração de Furnas. O Secretário de 

Planejamento e Desenvolvimento Energético, Dr. Altino Ventura Filho, por sua vez, foi 

Presidente da Eletrobras e integra o Conselho de Administração da Chesf. O Secretário 

de Energia Elétrica, Dr. Ildo Wilson Grüdtner, trabalhou por 23 (vinte e três) anos na 

Eletrosul e é do Conselho de Administração da Eletrobrás Termonuclear S.A. – 

Eletronuclear. 

Com isso, quer-se destacar que a relevante discussão sobre a prorrogação 

das concessões anda de mãos dadas com o debate sobre o futuro da Eletrobras e suas 

subsidiárias, e que os temas têm sido tratados em Grupo de Trabalho formado 

majoritariamente por membros oriundos da própria Eletrobras ou com importantes 

passagens em tal grupo econômico. Ademais, a maior parte dos referidos membros, 

conforme acima assinalado, participa, ainda hoje, de Conselhos de Administração de 

empresas do Grupo Eletrobras.  

Desta forma, ao invés de ser examinada a questão da prorrogação de 

concessões privadas, os membros do aludido Grupo de Trabalho tinham em mente o 

destino das concessões estatais. A atenção contínua ao destino da Eletrobras e de suas 

subsidiárias tem sido, em verdade, verdadeiramente determinante para o trabalho em 

referência.  

Além do CNPE e do referido Grupo de trabalho, a Presidência da República 

possui relevante papel no tema em discussão. É, em verdade, o ator principal, o dono da 

agenda política, capaz de influenciar direta ou indiretamente todos os demais atores 
                                                 
45 RITTNER, Daniel; GOULART, Josette. Para Kelman, país correu risco. Valor Econômico, São Paulo,  
09  jan. 2009. Caderno A, p. 10. 
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envolvidos. Além de ser responsável pela edição de Medidas Provisórias – cabe aqui 

recordar que quase a totalidade da legislação recente do setor elétrico foi veiculada por 

tais atos normativos – e por sua regulamentação via Decreto, a Presidência da República 

tem forte atuação na definição da agenda do Poder Legislativo, com elevado controle 

sobre a agenda política, como bem analisado por Figueiredo e Limongi (2001).  

O Congresso Nacional também pode, em tese, desempenhar relevante papel 

no tema de prorrogação de concessões. Todavia, a atuação do Senado, formado por 81 

(oitenta e um) membros, e a Câmara de Deputados, composta por 513 (quinhentos e 

treze) parlamentares, tem se limitado, em relação à legislação do setor elétrico, quase 

que exclusivamente à aprovação de Medidas Provisórias. Convém destacar que parte 

dos referidos congressistas pode ser influenciada por interesses particulares de seus 

Estados, como também por agentes setoriais que colaboram com suas campanhas 

eleitorais.   

Expostas as linhas gerais dos burocratas e dos políticos envolvidos no tema 

em exame, cumpre também apresentar quais os agentes setoriais com possibilidade de 

influenciar as decisões a serem tomadas pelo Estado.   

O Grupo de Trabalho tantas vezes mencionado, ao longo de sua análise, 

abriu oportunidade para a manifestação das principais associações do setor elétrico. 

Segundo Batista (2009), teriam formalmente se manifestado sobre a prorrogação de 

concessões as seguintes entidades setoriais: a ABCE – Associação Brasileira das 

Concessionárias de Energia Elétrica, a ABRATE – Associação Brasileira das Grandes 

Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, a ABRADEE – Associação Brasileira de 

Distribuidores de Energia Elétrica, APINE – Associação Brasileira dos Produtores 

Independentes de Energia Elétrica, a ABIAPE – Associação Brasileira dos Investidores 

em Autoprodução de Energia Elétrica, a ABRAGE – Associação Brasileira das 

Empresas Geradoras de Energia Elétrica, a ABRACEEL – Associação Brasileira dos 

Agentes Comercializadores de Energia Elétrica e a ABRACE – Associação Brasileira 

dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres.  

Além destes atores, os consumidores de eletricidade são diretamente 

afetados pela discussão em referência, que poderá lhes proporcionar reduções 

significativas de suas faturas de eletricidade. O consumidor residencial comum, porém, 

não possui sequer conhecimento do presente problema. Assim, não é provável que 

eventuais ofensas aos interesses dos consumidores quanto à prorrogação de concessões 

tenha repercussões eleitorais aos políticos por elas responsáveis.  
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De forma bastante diversa, o grande consumidor industrial de eletricidade 

tem efetuado a firme defesa dos interesses pela ótica do consumidor, sempre interessado 

na redução do custo pela energia elétrica. Federações industriais, como será 

oportunamente demonstrado, têm assumido destacado papel na defesa da licitação das 

concessões.   

Expostos os atores envolvidos na questão, convém apresentar as regras e os 

incentivos existentes acerca da prorrogação das concessões.   

 

 

5.3 Regras existentes e medidas necessárias à licitação e à prorrogação das 

concessões   

 

 

Cada passo dos atores envolvidos num dado problema não é pautado apenas 

por seus interesses, mas também pelas regras existentes e pelas dificuldades de 

modificá-las.  

O regramento aplicável à prorrogação de concessões já foi anteriormente 

apresentado e seria demasiadamente ocioso repeti-lo detalhadamente aqui. Sobre a 

questão, pode-se sintetizar afirmando que quase a totalidade das outorgas de geração, de 

transmissão e de distribuição anteriores a 1988 já foram prorrogadas em 1995 ou nos 

anos subsequentes. Na maior parte dos casos, as concessões foram prorrogadas por 

vinte anos, mas há situações em que a dilação foi efetuada em prazo distinto, como a 

prorrogação em razão de privatização (por até trinta anos) e de empreendimentos de 

geração com obras ou serviços paralisados ou atrasados (postergadas por até trinta e 

cinco anos).  Como também já exposto, expressiva parte destas concessões finda em 

07.07.2015.  

Nesse passo, as regras do jogo atuais possibilitam, em relação às outorgas 

anteriores a 1988, apenas uma prorrogação do prazo de concessão (por um período que 

vai de vinte a trinta e cinco anos, a depender do caso), que já foi utilizada pela maior 

parte dos respectivos concessionários.  

Segundo tais regras, após o decurso do período prorrogado, as concessões 

devem ser extintas por advento do termo contratual. Em seguida, os bens públicos e as 

atividades relacionadas à concessão que expirou devem ser licitados para a exploração 

pelo licitante vencedor. O novo concessionário utilizará diversos bens já amortizados, 
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seja no regime de produção independente ou no de prestação de serviço público, com 

impacto significativo no custo da energia elétrica.  

Assim, no ordenamento atual, a prorrogação de concessões de geração, ao 

menos formalmente, é um problema temporário. Após o término do prazo dos contratos 

de concessão já prorrogados, não haverá possibilidade de nova postergação contratual.  

Além das regras vigentes, convém também apontar quais modificações em 

tais regras são necessárias para a viabilização de cada solução. A alternativa da 

realização de licitação, por ser decorrência direta de comandos constitucionais, não 

requer, a princípio, necessidade de modificação de tais regras. Não obstante, são 

necessárias normas diversas para realizar tais licitações. Deveria ser disciplinada, por 

exemplo, a forma de indenização dos concessionários atuais, os prazos aplicáveis ao 

concessionário e ao Estado para a realização da licitação, regras de transição entre a 

concessão atual e a posterior ao certame. Não há, todavia, necessidade de lei para tais 

disciplinamentos.  

Por outro lado, caso se pretenda fracionar a elevada concentração de ativos 

com vencimento em 2015, licitando apenas parte deles no referido ano, e o restante, de 

forma escalonada, nos anos subsequentes, a previsão em lei seria recomendável. 

Haveria, assim, diminutas prorrogações apenas pelo prazo necessário à realização das 

mencionadas licitações.   

Em relação à prorrogação simples e à prorrogação condicionada, não há 

consenso acerca de que modificações nas regras vigentes seriam necessárias. Como bem 

relatou Márcio Zimmermann, Secretário-Executivo do MME, à Comissão de Energia 

Elétrica do Senado, em 08.11.2011, há quem defenda a necessidade de Emenda 

Constitucional para permitir nova prorrogação das concessões.46 Os agentes setoriais, 

porém, têm defendido, em sua maioria, a necessidade de mera previsão em lei ordinária 

para permitir a prorrogação das concessões.  

A seguir, pretende-se examinar como a construção e a modificação das 

regras favorecem os agentes setoriais e prejudicam os consumidores e os demais 

interessados na disputa do uso de bens públicos e da prestação de serviços públicos.  

 
 

 

 

                                                 
46Disponível em < http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2011/11/08/renovacao-de-concessoes-
para-geracao-de-energia-necessita-de-mudanca-na-legislacao>, acesso em 12.05.2012.  
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5.4 Incentivos aos agentes envolvidos. Como a facilidade na modificação 

das regras influencia a prorrogação de concessões 

 
 
É bastante intuitivo que os agentes beneficiados com a postergação de 

prazos dos contratos de concessão (em maior medida com a prorrogação simples, mas 

também com a prorrogação condicionada) sejam favoráveis a tal ato dilatório. São aqui 

válidas as observações de Olson (2011), segundo as quais o comportamento dos 

agentes, com invulgar frequência, é centrado nos próprios interesses. Não causa 

espanto, assim, que empreendedores persigam lucro, que trabalhadoras busquem 

salários mais altos e que os consumidores defendam preços mais baixos. Pelas mesmas 

razões, é bastante natural que geradores, transmissores e distribuidores de eletricidade 

defendam prazos de concessão longos e, ainda assim, a prorrogação não-onerosa, ou tão 

pouco onerosa quanto possível, dos respectivos contratos.  

É de se registrar, ainda, que no caso da efetiva prorrogação simples do 

contrato de concessão de um empreendimento com os ativos já amortizados, o 

empreendedor terá enorme vantagem com tal deferimento. Afinal, receberá uma receita 

elevada, capaz de fazer frente não apenas aos custos de sua atividade e a uma 

remuneração adequada pelo capital investido como também à amortização do 

investimento, caso este não houvesse sido amortizado. Todavia, como já demonstrado, 

praticamente todo o valor investido terá sido amortizado durante o contrato de 

concessão original e eventuais prorrogações.  

Em relação à prorrogação condicionada, presume-se que as vantagens ao 

concessionário, comparadas à prorrogação simples, sejam reduzidas (pois parte do 

benefício adicional que o empreendedor obteria com a prorrogação será repassado ao 

consumidor). Por outro lado, intui-se que tarifas da prorrogação condicionada sejam 

mais vantajosas para o concessionário do que as decorrentes da realização de licitação 

num ambiente de forte competição.  

Em tal cenário, é extremamente provável que tais empreendedores estejam 

dispostos a realizar grandes dispêndios com rent seeking, como ao apoiar políticos que 

se comprometam a defender os seus interesses, isto é, a aprovar modificações na 

legislação que permitam a prorrogação pretendida.   

No cenário da prorrogação condicionada, a depender dos ônus impostos 

para a prorrogação, provavelmente ainda haverá incentivos suficientes a que o 

empreendedor busque apoio político para a proteção de seus interesses. A vantagem 
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será menor que na prorrogação simples, mas ainda assim tende a ser considerável. Com 

um custo razoavelmente baixo, ao menos se comparado aos investimentos do setor 

elétrico, o empreendedor poderá obter longo período de exploração de um bem ou de 

um serviço público (ex: vinte anos), sem efetuar nenhum investimento relevante.  

Há, assim, incentivos a que os agentes de geração, de transmissão e de 

distribuição busquem a modificação das regras do jogo, sobretudo as normas que 

indicam termos finais aos contratos de concessão, para permitir a sua sucessiva 

prorrogação.    

Em relação ao Poder Legislativo da União, adota-se como premissa que um 

dos mais destacados interesses dos congressistas é a reeleição. Nesse contexto, vale 

mencionar que o tema da prorrogação das concessões é desconhecido da maior parte 

dos consumidores nacionais; assim, eventual posicionamento dos deputados e dos 

senadores de forma contrária aos interesses dos consumidores-eleitores provavelmente 

não lhes imporá danos na arena eleitoral.  

Nessa linha, diante da disposição dos agentes setoriais em apoiar 

parlamentares comprometidos em defender seus interesses – sobretudo em momentos 

críticos como o de prorrogação das concessões – e da falta de conhecimento dos 

consumidores sobre tal problema, pode-se afirmar que a reeleição dos parlamentares 

será favorecida pelo seu apoio à prorrogação de concessões, que lhes renderá apoio 

econômico de agentes do setor elétrico sem perda expressiva de votos. Há, assim, 

incentivos bastante evidenciados para que grande parte dos parlamentares apóie a 

prorrogação de concessões no Congresso Nacional.    

A análise dos incentivos existentes à Presidência da República é mais 

complexa. Por um lado, ao privilegiar soluções capazes de reduzir o custo da energia ao 

consumidor (ex: a licitação dos bens e serviços após o término da concessão), a 

Presidência pode ser favorecida pela satisfação dos consumidores em geral (ao 

perceberem a redução tarifária) ou ainda pelos reflexos desta redução sobre a economia 

(afinal, os consumidores de eletricidade no comércio e na indústria se tornarão mais 

competitivos). Ademais, tais medidas podem ser bem recebidas pelos novos entrantes 

do setor elétrico, isto é, pelos potenciais investidores que ainda não detém outorgas.  

Por outro lado, a não prorrogação dos contratos de concessão poderia 

encontrar resistências em diversos grupos econômicos, como os agentes setoriais 

diretamente afetados (geradores, transmissores e distribuidores), os investidores 

relacionados a tais agentes, a burocracia estatal, os Estados que possuem estatais do 

setor elétrico, os sindicatos de servidores públicos, entre outros. Tais opositores 
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poderiam, diante de eventual negativa quanto à prorrogação, movimentar suas bancadas 

parlamentares para prejudicar interesses da Presidência da República.    

Assim, há incentivos para a Presidência da República tanto no sentido de 

prorrogar as concessões como no de licitar as referidas outorgas após o término dos 

prazos em vigor.  

Vale aqui recordar, como já destacado, que a Presidência da República será 

assessorada, no caso presente, pelo CNPE e pelas contribuições do mencionado Grupo 

de Trabalho. Este órgão, liderado e composto em sua maioria por servidores oriundos da 

Eletrobras e de suas subsidiárias, possui incentivo para sugerir alternativas que não 

coloquem em risco a existência ou a viabilidade das empresas do grupo Eletrobras.  

Os grandes consumidores de eletricidade, por seu turno, têm incentivo para 

perseguir a contínua redução do preço da energia elétrica, o que se alinha com a 

alternativa da licitação dos ativos e os conduz ao combate da prorrogação das 

concessões, simples ou condicionada. Os pequenos consumidores de eletricidade, ainda 

que, em tese, possuam semelhante interesse, não têm conhecimento deste importante 

tema, de modo que não têm pressionado os políticos a defenderem os seus interesses.  

Após estas breves linhas sobre os incentivos aos agentes envolvidos com a 

prorrogação de concessões, vem-se analisar como tais fatores têm influenciado a 

atuação dos burocratas, dos políticos, dos agentes setoriais e dos consumidores.  

 

 

5.5 Atos relacionados à prorrogação das concessões   

 

 
Após a exposição das regras, dos atores e dos incentivos e interesses 

relacionados à postergação das concessões, convém analisar atos concretos dos 

referidos sujeitos.   

Um dos atos que requer especial atenção é a recomendação do Grupo de 

Trabalho à Presidência da República sobre a solução a ser adotada. Apesar de não ter 

havido divulgação formal do posicionamento do Grupo de Trabalho ou do CNPE, o 

Ministro de Minas e Energia (Presidente do CNPE) e o Secretário-Executivo da mesma 

Pasta (Coordenador do Grupo de Trabalho), em diversas oportunidades, indicaram que 

as análises indicadas nas mencionadas Resoluções do CNPE seriam efetuadas em duas 

vertentes, a jurídica e a econômica, e nas três alternativas já mencionadas (prorrogação 

simples, prorrogação condicionada e licitação). Assim, o caminho percorrido pelo 
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Grupo de Trabalho e o seu posicionamento final pode ser extraído das reiteradas 

manifestações de seus membros à imprensa e aos agentes setoriais.   

De modo geral, os membros do Grupo de Trabalho têm indicado a 

incompatibilidade da prorrogação simples das concessões com a modicidade tarifária, 

que além de princípio jurídico é também um compromisso político do Governo Federal. 

Assim, tais óbices têm sido levantados pelos elevados riscos jurídicos e pelos 

inconvenientes econômicos e políticos decorrentes de tal solução. Em poucas palavras, 

a prorrogação simples não reduz as tarifas em vigor, não obstante a já mencionada 

amortização dos ativos em referência; há, assim, ofensa ao princípio da modicidade 

tarifária e o consumidor não recolhe qualquer vantagem com a prorrogação simples. 

Nessa linha, os estudos do Grupo de Trabalho concentraram seus esforços nas duas 

alternativas restantes: a prorrogação condicionada e a licitação.  

Nos estudos do Grupo de Trabalho, foram analisados os riscos de 

inconstitucionalidade e de questionamentos judiciais das duas alternativas acima 

indicadas. A licitação, segundo Batista (2009), seria a solução com menor risco jurídico, 

pois atenderia ao imperativo isonômico e à modicidade tarifária. Envolveria, porém, 

debates sobre eventual existência de ato jurídico perfeito (supostamente decorrentes da 

previsão em alguns contratos de concessão da possibilidade de prorrogação) e acerca 

dos critérios de indenização pelos ativos não amortizados.  

Além desses riscos, a União provavelmente amargaria, com a licitação, 

expressiva queda no valor das ações das empresas do Grupo Eletrobras na bolsa de 

valores. Outros agentes do setor elétrico também teriam os seus valores de mercado 

afetados. Em complemento, há receio de que a continuidade dos serviços públicos seja, 

em alguma medida, atingida. 

Em complemento, o Grupo de Trabalho teria identificado prováveis 

resistências no Poder Legislativo Federal quanto à licitação, seja em razão do apoio de 

congressistas47 a diversos grupos econômicos com atuação na geração, na transmissão e 

na distribuição de eletricidade, como também pela reação dos representantes dos 

Estados controladores de estatais com forte atuação no setor elétrico (especialmente 

Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul).  

Quanto à prorrogação condicionada, a sua maior fragilidade – o 

impedimento de que os interessados na exploração de bens e/ou serviços públicos 

ingressem na disputa e ofereçam propostas mais vantajosas que o atual delegatário – 

                                                 
47 Há diversas iniciativas parlamentares favoráveis à prorrogação de concessões, como se observa nos 
Projetos de Lei nº 4154/2008, nº 5438/2009, nº 6595/2009, e nº 7145/2010.   
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tem sido relativizada pelo Grupo de Trabalho, com base no argumento de haver redução 

tarifária com tal espécie de prorrogação e de serem afastados os inconvenientes políticos 

da licitação.  

Tal problema desperta uma forte discussão acerca da inconstitucionalidade 

de eventual norma que venha a ser editada para respaldar a prorrogação condicionada, 

por ofensa à isonomia, à obrigatoriedade de licitação e ao interesse público. A 

manutenção da exploração de um serviço público ou do uso de um bem público, sem 

licitação, por um concessionário, por prazos de aproximadamente 70 (setenta) anos (ex: 

trinta anos de outorga inicial, acrescidos de vinte anos da prorrogação de 1995 e outros 

vinte anos da prorrogação em discussão), ou até mesmo por prazos superiores, 

certamente desembocará na discussão sobre eventual inconstitucionalidade da lei que se 

pretende editar. Tais questões, se efetivamente contestadas judicialmente, 

provavelmente serão dirimidas pelo Supremo Tribunal Federal – STF.    

Ainda que os estudos do Grupo de Trabalho não tenham sido oficialmente 

divulgados, seus membros, em diversas oportunidades, explicitaram a sua predileção 

pela prorrogação condicionada. Márcio Zimmermann, Secretário-Executivo do MME e 

coordenador do Grupo de Trabalho, em 16.05.2012, informou à imprensa que não 

remuneraria por ativos já amortizados48. Tal solução, afinal, concilia o interesse do 

Governo Federal em reduzir as tarifas de eletricidade (seja por atenção aos interesses do 

consumidor industrial e comercial ou ao do consumidor residencial) com os interesses 

dos agentes setoriais em obter a prorrogação, especialmente das estatais federais e 

estaduais. Afasta-se, com tal medida, o risco de serem criadas as “empresas ocas” de 

que falou Jerson Kelman.  

O atual Ministro de Minas e Energia, Dr. Edison Lobão, de forma ainda 

mais evidenciada, expôs em 26.07.2012 que o Governo Federal prorrogará as 

concessões do setor elétrico, com a redução das tarifas de eletricidade.49 Em outras 

palavras, todos os indicativos convergem para uma preferência do Grupo de Trabalho e 

do MME pela prorrogação condicionada, isto é, a dilação dos contratos de concessão 

atrelada à diminuição do preço da energia.  

Tal solução (diminuição dos bens amortizados da remuneração do agente) 

significa, para a geração de eletricidade, um grau intenso de intervenção estatal sobre o 

preço da energia, à semelhança do que se faz com a transmissão e a distribuição de 

                                                 
48 Disponível em <http://www.valor.com.br/brasil/2661950/governo-reforca-que-nao-remunerara-
concessoes-de-energia-amortizadas>, acessado em 11.08.2012.  
49 Disponível em <http://www.valor.com.br/brasil/2766040/lobao-governo-deve-prorrogar-concessoes-
do-setor-eletrico-por-20-anos/>, acessado em 11.08/2012.  
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eletricidade. Tal alternativa, ademais, parece alinhada à visão que o atual Governo 

Federal tem da economia, com sua predileção por um grau mais intenso de intervenção 

estatal. A ideia subjacente à prorrogação condicionada é a redução de tarifa pela 

supressão da remuneração referente aos ativos já amortizados, o que requer a apuração, 

pelo Estado, de quais bens de geração foram ou não reembolsados ao investidor. Como 

já mencionado outrora, a determinação pelo Estado do custo da energia produzida, 

mediante tarifa, consiste na mais relevante característica dos serviços públicos, e não do 

regime de produção independente. Haveria, com a prorrogação condicionada, o retorno 

de um grande conjunto de outorgas de geração, hoje sob o regime de produção 

independente, ao regime de serviço público, ou algum regime extremamente 

semelhante. A tarifa não mais seria indicada pelo gerador, mas pelo Estado (muito 

provavelmente, pela ANEEL, que tem expertise na matéria). 

A retirada da competição real (entre interessados na outorga) do segmento 

da geração para substituí-la pela intervenção estatal, que pelo controle de investimentos 

estabeleceria a remuneração de cada gerador, merece alguns comentários. 

Primeiramente, há ofensa aos princípios da isonomia e da obrigatoriedade de licitação 

(o que configura, de plano, a inconstitucionalidade da norma). Afinal, os interessados na 

exploração de certos bens públicos estão impedidos de competir com a exploração de 

diversos bens públicos há mais de meio século e não há razão jurídica ou econômica 

para postergar este degradado estado de coisas. A duração total do contrato 

(considerando os prazos iniciais, as prorrogações já deferidas em 1995 e as 

prorrogações condicionadas em discussão) deve ultrapassar os 70 (setenta) anos, fato 

que não se alicerça em qualquer interesse público legítimo.  

Ademais, a supressão da competitividade não permitirá que o consumidor 

extraia em sua completude os benefícios da amortização dos bens; ainda que o Estado 

indique uma tarifa regulada, supostamente suficiente para fazer frente aos custos de 

operação e manutenção, acrescido da recuperação dos investimentos ainda não 

amortizados no período anterior à prorrogação, bem como da remuneração do capital do 

investidor, a competição seria capaz de conduzir a tarifas inferiores. A escolha do 

Governo Federal pela prorrogação condicionada impede que o consumidor tenha uma 

maior redução na sua tarifa de eletricidade.  

Não se deve aceitar a argumentação da União de que a intervenção estatal 

para promover a redução dos custos pela supressão dos bens já amortizados produz os 

mesmos efeitos que a licitação. A assimetria de informações entre o regulador e o 

concessionário impede que aquele apure adequadamente todas as receitas e custos da 
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atividade, e assim consiga estimar com precisão as tarifas que decorreriam da efetiva 

competição. Para evidenciar tal fato, basta analisar, por exemplo, os certames de 

transmissão realizados a cada ano, em que os preços estimados pelo Estado são objeto 

de consideráveis deságios. 

Ademais, a alternativa de prorrogação condicionada postergaria outorgas 

que, em sua maioria, sequer foram licitadas, mantendo-se indevidamente, mais uma vez, 

a incompatibilidade com a Constituição Federal. Em complemento, algumas 

concessionárias que não prestam serviço adequado também seriam beneficiadas.  

Ainda que tenha havido licitação, tais outorgas seriam lastreadas em 

previsão legal não existente no momento da realização do certame e, por isso, não 

consideradas pelos demais competidores e não refletidas nas respectivas propostas. Em 

complemento, a prorrogação condicionada seria efetuada a despeito de eventual 

amortização dos investimentos, e resultaria em prazo demasiadamente longo (superior, 

na maioria dos casos, a setenta anos), sem qualquer razão de interesse público que 

justifique prazo tão extenso.  

A prorrogação condicionada é, em síntese, incompatível com a Constituição 

Federal, seja porque prazos tão dilatados impedem a disputa do objeto contratual por 

outros interessados – com ofensa aos princípios republicano, isonômico e da 

obrigatoriedade da licitação –, e porque a intervenção estatal não é capaz de indicar os 

preços que decorreriam da ampla disputa entre os agentes setoriais. Todavia, tal solução 

parece ser a que melhor atende aos interesses do Governo Federal, seja em relação ao 

valor de mercado das estatais federais, à necessidade de manter a atratividade para a 

expansão da oferta ou ao risco político de se contrariar os Estados detentores de estatais 

estaduais.  

Passa-se a analisar o ato específico que provavelmente veiculará a 

prorrogação condicionada. Em todos os fóruns de debate sobre o problema da 

prorrogação de concessões, tem-se apontado que a alternativa da prorrogação 

condicionada, se confirmada, envolverá a edição de lei específica ou de Medida 

Provisória para respaldar legalmente a respectiva dilação de prazos.  

Alterações legais relacionadas ao setor elétrico têm sido tratadas, quase que 

exclusivamente, em Medidas Provisórias; raros são os projetos de lei de iniciativa 

parlamentar sobre o setor em referência que chegam a ser consagrados em lei. A própria 

Lei nº 9.074/95, principal norma acerca da prorrogação de concessões no contexto de 

1995, foi resultado da conversão em lei da Medida Provisória nº 890, de 1995. O Novo 

Modelo do Setor Elétrico também foi veiculado em tal medida de urgência.  
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Há, assim, evidente concentração de poderes em relação à prorrogação de 

concessões nas mãos do Executivo Federal, com competências tanto para estudar e 

propor a solução para a prorrogação de concessões (Grupo de Trabalho) quanto para 

veiculá-la em ato com força de lei (Presidência da República). Há, assim, extrema 

facilidade para o Poder Executivo mudar as regras do jogo relacionadas aos prazos de 

concessão.    

Seria possível, ao menos em tese, que o Poder Legislativo obstasse a 

eventual Medida Provisória e impedisse nova prorrogação de concessões, inclusive 

diante de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Não obstante, seja em 

razão do acoplamento do Poder Legislativo aos interesses do Poder Executivo, ou ainda 

diante da grande e firme base de apoio parlamentar de que dispõem as centenas de 

concessionários de geração, de transmissão e de distribuição de eletricidade, não se 

espera qualquer insurgência do Parlamento. Como já mencionado, há incentivos dos 

agentes setoriais para que o Congresso Nacional apóie a prorrogação dos contratos de 

concessão. O Poder Legislativo, que também dispõe de amplo ferramental para 

possibilitar e para impedir a mudança das regras do jogo quanto aos prazos das 

concessões, não o utilizará em favor do consumidor.  

Há risco de a prorrogação condicionada, como mencionado, ter sua 

constitucionalidade questionada. O Supremo Tribunal Federal – STF, competente para 

apreciar ofensas ao texto constitucional, poderá declarar a inconstitucionalidade de 

eventual Medida Provisória que ampare nova postergação dos contratos de concessão. 

Caso houvesse tal declaração, restaria à União explorar diretamente os ativos revertidos 

ou licitá-los a um novo concessionário.  

A referida Corte, porém, para se pronunciar sobre a constitucionalidade de 

uma norma, deve ser provocada por uma parte legitimada na Constituição Federal.50 Tal 

ator, para despender recursos na propositura e acompanhamento de uma Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ADIn, deve ter algum interesse lesado e ser suficientemente 

organizado para combater a norma em questão. É de se intuir, no caso concreto, que os 

indivíduos com interesses vulnerados pela prorrogação condicionada sejam vinculados 

aos consumidores ou aos novos entrantes no setor elétrico.  

                                                 
50 Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de 
constitucionalidade: I - o Presidente da República; II - a Mesa do Senado Federal; III - a Mesa da Câmara 
dos Deputados; IV - a Mesa de Assembléia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal; V - 
o Governador de Estado ou do Distrito Federal; VI - o Procurador-Geral da República; VII - o Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;VIII - partido político com representação no Congresso 
Nacional; IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. (...) 
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Os pequenos e médios consumidores de eletricidade, entretanto, como já 

mencionado, não possuem sequer conhecimento da discussão da prorrogação de 

concessões, e o impacto difuso da questão dificulta a organização de qualquer medida 

estruturada para fazer frente ao novo ato normativo.  

Os potenciais interessados nas licitações que seriam organizadas para 

selecionar os sucessores dos atuais concessionários na exploração do bem ou do serviço 

público, por sua vez, já são, em sua maioria, agentes do setor elétrico. Tais atores 

provavelmente serão beneficiados com eventual prorrogação das concessões nos 

empreendimentos de que já são delegatários. Bem por isso, estes empreendedores pouco 

se movimentam contra o instituto da prorrogação das outorgas, ainda que a licitação dos 

ativos de todas as concessões após 07.07.2015 pudesse lhes favorecer.  

Após tais considerações, vale destacar que os grandes consumidores de 

eletricidade são, talvez, os únicos atores dotados não apenas de conhecimento sobre o 

controvertido tema, como também caracterizados por certa homogeneidade de 

interesses, capacidade de coesão em torno de uma proposta comum e evidenciado 

interesse na redução de tarifas. Ademais, se para os pequenos consumidores a questão 

pode se traduzir na diminuição de poucos reais na conta de luz, para os grandes 

consumidores os valores envolvidos justificam economicamente o questionamento 

judicial da norma que possibilite nova prorrogação. Não é por outra razão que o 

contraponto à prorrogação de concessões no cenário brasileiro tem sido efetuado apenas 

pelos grandes consumidores de eletricidade, sobretudo pela Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo – FIESP. Tal Federação, além de destacar a incompatibilidade das 

medidas com o art. 37 da Constituição Federal, e a ofensa à modicidade tarifária com a 

prorrogação, tem apontado que a licitação é a única alternativa possível. A FIESP tem 

assinalado, ainda, que ingressará no STF contra eventual medida que preveja a 

prorrogação de concessões.51     

Há, também, a possibilidade de a questão ser conduzida ao STF pelo 

Ministério Público Federal, como defensor dos interesses difusos dos consumidores. O 

referido órgão tem contestado no STF outros dispositivos legais tendentes a possibilitar 

a exploração de serviços públicos não licitados.52   

                                                 
51Disponível em < http://economia.estadao.com.br/noticias/economia,fiesp-promete-ir-ao-stf-contra-
prorrogacao-de-eletricas,80190,0.htm>, acessado em 12.07.2012.  
52 Vide Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.058, dirigida em face da redação conferida ao art. 42 da 
Lei nº 8.987/95 pela Lei nº 11.445/2007. 
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Em eventos setoriais, ex-Ministros do STF têm se pronunciado sobre a 

inconstitucionalidade da prorrogação de concessões.53 Em casos concretos, relacionados 

a diversos setores econômicos, o mencionado Tribunal tem vedado a prorrogação de 

concessões não licitadas, apontado que “Não há respaldo constitucional que justifique a 

prorrogação desses atos administrativos além do prazo razoável para a realização dos 

devidos procedimentos licitatórios. Segurança jurídica não pode ser confundida com 

conservação do ilícito.”54    

Caso a questão seja submetida ao STF para o controle concentrado de 

constitucionalidade, haverá, certamente, um razoável hiato entre a propositura da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade – ADI ou da Ação Direta de Constitucionalidade – 

ADC e o pronunciamento efetivo da Corte sobre o tema.55 Perante a Corte, eventual 

discussão da prorrogação das concessões, por não envolver clamor público, muito 

provavelmente não será objeto de prioridade. Durante os prováveis anos de tramitação 

processual, os contratos de concessão serão prorrogados e o prazo que deveria haver 

expirado será postergado. Em poucas palavras, a questão da prorrogação das concessões 

será, muito provavelmente, fato consumado antes do efetivo julgamento pela Corte 

Suprema. 

Assim, a vontade política da Presidência da República e a existência de 

apoio das bancadas no Congresso Nacional suficiente à aprovação de uma lei ordinária56 

têm sido o bastante para prorrogar sucessivamente contratos de concessão incompatíveis 

com a Carta Constitucional.  

Tal incompatibilidade já foi examinada: pode decorrer do fato de as 

outorgas não terem sido licitadas como também dos prazos excessivos ou da 

inobservância ao princípio da isonomia. O Supremo Tribunal Federal, porém, 

provavelmente despenderá vários anos para julgar a demanda, e não causará espanto se 

fechar os olhos para as mencionadas inconstitucionalidades, permitindo a postergação, 

mais uma vez, de contratos de concessão cujos prazos são injustificáveis. Não se sabe 

quantas prorrogações serão necessárias para que o STF cumpra o seu papel 

constitucional e vede as sucessivas prorrogações dos contratos de concessão.  

                                                 
53Disponível em < http://www.canalenergia.com.br/zpublisher/materias/Regulacao_e_Politica.asp?id=90 
793>, acessado em 06.08.2012. 
54 ADIN 3521/PR. 
55 Por exemplo, a Medida Provisória nº 144/2003, convertida na Lei nº 10.848/04, teve sua 
constitucionalidade contestada na ADIN nº 3090, proposta em 19.12.2003. Apenas em 11.10.2006 foi 
julgado o pedido cautelar na referida demanda. Até 11.08.2012, o mérito não havia sido julgado pelo 
STF.  
56 Vale destacar que, independentemente de quórum, não se pode alterar os princípios republicano e 
isonômico previstos na Constituição Federal, que são cláusulas pétreas.  



89 
 

 Há, assim, extrema facilidade para a modificação das regras do jogo pelos 

Poderes Executivo e Legislativo Federais; as pressões e incentivos econômicos dos 

grupos de interesse envolvidos e o desconhecimento do consumidor-eleitor do tema de 

seu interesse são fatores relevantes para a prorrogação em exame. O STF, que deveria 

obstar tal medida, tem privilegiado outras discussões em trâmite naquela Corte, e tende 

a apreciar o mérito da questão após os contratos já terem sido prorrogados, o que pode 

influir na sua decisão. O fato consumado, muitas vezes, tem grande peso em discussões 

judiciais.  

Nesse cenário, a prorrogação condicionada de concessões, sinalizada pelo 

Poder Executivo como a solução para o tema em exame, provavelmente será veiculada 

em Medida Provisória que, apesar de ser flagrantemente inconstitucional, será aprovada 

pelo Congresso Nacional. Tal solução, apesar de incompatível com a Constituição 

Federal, atende a diversos interesses do Governo Federal. Os agentes prejudicados, 

sobretudo a FIESP, diretamente ou por algum legitimado para propor ADI, 

provavelmente contestará a referida norma perante o STF. O mencionado Tribunal, que 

possui poucos incentivos a dar prioridade ao caso em questão, tende a julgar a demanda 

anos após a promulgação da lei atacada, posteriormente à formalização de aditivos 

contratuais postergando os prazos de concessão. 

 

 

5.6 Reflexões sobre a prorrogação de concessões 

 

 

As discussões sobre a melhor alternativa para o problema da prorrogação 

das concessões têm sido travadas por agentes diretamente interessados numa ou noutra 

solução.  

Por vezes, aponta-se que algum inconveniente de uma ou de outra solução 

seria razão bastante para o seu descarte. Certamente, cada solução possui seus fatores 

positivos e também aspectos mais problemáticos; porém, os males de cada alternativa 

podem ser combatidos por algum remédio, muitas vezes simples. O caminho sugerido 

pelos agentes prejudicados por uma dada solução diante de qualquer contratempo – o 

seu descarte! – certamente não merece ser prestigiado.    

Em relação à alternativa da licitação dos ativos, um dos efeitos indesejados 

apontados de forma mais recorrente seria o desvio de recursos do mercado destinados à 

expansão da oferta para as concessões existentes. Ao invés de se obstar a licitação sob 
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este fundamento, poderiam ser realizados os certames de forma escalonada, ao longo de 

vários anos, de forma a minorar o impacto deste deslocamento de recursos. Outra 

medida útil seria facilitar a entrada de novos investidores no setor elétrico e de 

disponibilizar investimentos pelas instituições financeiras de fomento.  

Outro suposto entrave à licitação seria a possibilidade de se afetar a 

continuidade dos serviços públicos. Tal risco, se não for inexistente, seria 

consideravelmente reduzido mediante a previsão de regras de transição entre o exercício 

da atividade pelo concessionário retirante e pelo novo concessionário. Ademais, haverá 

sempre a possibilidade de se declarar a caducidade da concessão ao delegatário faltoso.     

Vale mencionar, também, que quase a totalidade dos demais efeitos 

supostamente indesejados da licitação dos ativos revertidos se restringe aos contratos de 

concessão celebrados com estatais. Tem-se apontado que a negativa da prorrogação das 

concessões levaria à redução do valor de mercado da Eletrobras; que esta empresa e 

suas subsidiárias se tornariam estatais ocas; que a União poderia necessitar, no futuro, 

de estatais para atuar em concessões com problemas, e não dispor de tais empresas, com 

prejuízos à população, etc.. Tais problemas, de fato, sugerem uma imediata providência, 

mas não é o descarte da licitação.  

Um primeiro passo necessário à correta análise do problema é a separação 

do tema em duas discussões: a prorrogação das concessões outorgadas às estatais e a 

prorrogação das concessões privadas. Evita-se, assim, que uma questão contamine a 

outra.  

A propósito, vale aqui recordar a importante distinção efetuada por Justen 

Filho (1997) sobre três relações jurídicas diferentes que têm sido tratadas sob o rótulo 

comum de concessão. Primeiramente, há a delegação da prestação de serviço público a 

pessoas jurídicas privadas que, de fato, são concessões em sentido estrito. 

Paralelamente, há situações em que a União resolve atribuir o exercício de um serviço 

público a uma pessoa jurídica por ela titularizada, o que o autor denomina de 

concessão-descentralização. Tal relação, a bem da verdade, não configura concessão, 

uma vez que a origem dos recursos continua a ser pública, os riscos da atividades 

continuam a ser suportados pelo ente público e não há atribuição do exercício da 

atividade para órbita estranha à Administração. De forma semelhante, haveria uma 

terceira modalidade de concessão, denominada de concessão-convênio, semelhante à 

concessão-administrativa, com a diferença que o executor do serviço público não 

integra a mesma entidade da federação do Poder Concedente. É o caso, por exemplo, 

das estatais estaduais ou municipais com atuação no setor elétrico.     
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O referido autor aponta que tanto a concessão-descentralização quanto a 

concessão-convênio são impróprias, isto é, não se enquadram no instituto da concessão 

em seu sentido estrito, que pressupõe a outorga a um particular do exercício de uma 

competência estatal.  

O exame adequado da prorrogação dos contratos de concessão deve se 

limitar às concessões propriamente ditas, outorgadas à iniciativa privada. Não se quer 

aqui sustentar que a concessão-descentralização e a concessão-convênio não devem ser 

objeto de atenção estatal. Ao inverso, este importante tema deve sempre ser examinado 

pelo Estado, mas como questão distinta das concessões em sentido estrito, outorgadas 

aos investidores privados. Pode-se até debater a possibilidade de outorga direta, sem 

licitação, a estatais federais e estaduais, mas nunca se deferir uma concessão sem 

licitação a um agente privado.   

Feitas estas considerações, deve-se resgatar alguns argumentos 

frequentemente utilizados para justificar a existência de estatais no setor elétrico. Vez 

por outra, agentes de geração, de transmissão e de distribuição de eletricidade entram 

em colapso técnico e/ou econômico, deixando de prestar um serviço adequado a parte 

da população brasileira. Em tais situações, o Estado brasileiro tem contado, 

reiteradamente, com o Grupo Eletrobras para evitar danos elevados aos consumidores 

servidos pelas delegatárias com problemas.  

O Estado pode, assim, decidir pela reserva de certos bens e instalações para 

a exploração de empresas estatais, ou seja, efetuar a outorga direta (sem licitação) de 

tais bens e atividades. Caso assim o faça, a União poderá sempre dispor de agentes 

públicos com capacidade técnica e de pessoas jurídicas com capacidade econômica para 

as referidas situações de urgência.  

No âmbito do que se descreveu no parágrafo anterior, a União poderia 

outorgar diretamente a exploração de instalações diversas (de geração e de transmissão, 

por exemplo) para a Chesf, Furnas, Eletrosul, Eletronorte, para a holding Eletrobras, ou 

para outras estatais.   

Alguns governantes, porém, adeptos de uma menor intervenção do Estado 

na economia, poderão evitar a outorga direta. Independentemente do grau de 

intervenção estatal desejado pela Administração, esta discussão em nada deveria 

influenciar as concessões privadas. Estas devem ser fixadas por prazos fixos, 

improrrogáveis. Não há nenhum prejuízo aos agentes privados que assim seja. Os 

prazos previstos nas recentes outorgas de geração, por trinta e cinco anos, ou nas 
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concessões de transmissão e de distribuição, por trinta anos, são suficientes para a 

amortização dos investimentos.  

No cenário atual, como já examinado, a única prorrogação de contratos de 

concessão a agentes privados admissível deveria ser a estritamente necessária à 

organização dos procedimentos licitatórios de tantos empreendimentos cujo termo final 

se aproxima. Ou seja, o Estado poderia separar o grupo de concessões com prazos finais 

concentrados em 07.07.2015 em blocos menores, possibilitando diversas licitações nos 

próximos anos. 

A discussão sobre o futuro das estatais do setor elétrico, com suas 

concessões impróprias, deveria ser efetuada em outro momento, sendo o tema 

totalmente apartado da prorrogação dos contratos de concessão privados.  

Com tal medida, as particularidades da exploração estatal de bens e 

atividades públicas não impedirão que o consumidor extraia todas as vantagens das 

concessões ao setor privado.  

 
 
VI – Conclusões 
 
 
A exposição efetuada ao longo deste estudo pode ser resumida em algumas 

idéias-síntese, adiante elencadas. 

A expressão bens públicos pode ser utilizada em diferentes significados. No 

sentido utilizado pelos juristas, bem público é o indicado em lei como tal, e revela a 

titularidade estatal de um bem. Para os economistas, bem público é aquele cujo uso seja 

não-exclusivo e não-rival, de modo que ao ser fornecido a um grupo, não se possa evitar 

que um indivíduo usufrua seus benefícios, e a sua utilização por um beneficiário 

adicional não prejudique o seu proveito em relação aos demais indivíduos.  

Há diversos estudos tanto a justificar a intervenção estatal nas hipóteses de 

falhas de mercado como a sustentar a inadequação da ação do Estado mesmo nas 

situações em que o mercado malogra. Uma das formas mais comuns de intervenção 

estatal é a reserva de bens e de competências ao Poder Público, o que foi efetuado no 

setor elétrico. O constituinte reservou à União não apenas os potenciais hídricos como 

também todas as competências relacionadas à indústria da eletricidade 

A história do setor elétrico revela momentos de maior e de menor 

intervenção estatal, intercalados em períodos. No cenário do setor elétrico brasileiro 

atual, há convivência de empresas privadas com estatais. A concessão tem sido utilizada 
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para outorgar tanto a utilização de um bem público (ex: o potencial hidrelétrico) como 

também a prestação de um serviço público (ex: a transmissão e a distribuição de 

eletricidade). Apesar de, no setor elétrico, a concessão de uso de bem público ser muito 

semelhante à de prestação de serviço público, esta é objeto de maior detalhamento em 

lei e apresenta um grau mais intenso de interferência estatal quanto à fixação da forma 

de remuneração da atividade privada.    

No setor elétrico, os concessionários podem utilizar bens públicos diversos, 

como os potenciais hídricos e os bens revertidos para a União. Tal atuação pode se 

efetuar em regime de serviço público ou em outro regime. Atualmente, as atividades em 

rede (transmissão e distribuição), que configuram monopólios naturais, têm sido 

exploradas em regime de serviço público, e a geração, que admite competição, tem sido 

caracterizada predominantemente pelo regime de produção independente de 

eletricidade, em que há menor ingerência do Estado quanto ao preço de venda da 

energia.    

Ao longo da evolução do setor elétrico, diversos foram os fundamentos para 

se recorrer ao instituto da concessão. Primeiramente, foi a forma de o Estado obter a 

prestação de um serviço altamente técnico e inovador. Em seguida, a concessão foi um 

caminho para a socialização de bens, e permitiu a realização de altos investimentos em 

infraestrutura sem o dispêndio de recursos estatais; tais ativos, ao final do prazo de 

concessão, deveriam reverter para a Administração. Recentemente, a concessão parece 

ser o meio encontrado pelo Estado para que particulares realizem investimentos em 

infraestrutura, de acordo com padrões de serviço adequado fixados pelo Poder Público e 

sujeitos à fiscalização estatal e eventual sanção em caso de inadimplemento. 

A concessão de serviços públicos a particulares, por disposição 

constitucional, deve ser sempre licitada. Ademais, tal concessão é definida na Lei nº 

8.987, de 1995, como temporária, de modo que o seu respectivo contrato deve prever s 

data inicial e a data final para a prestação dos serviços pelo particular. Com a edição da 

Lei nº 9.074, de 1995, foram permitidas diversas prorrogações de contratos de 

concessão de geração, de transmissão e de distribuição de eletricidade, muitos dos quais 

findam em 07.07.2015.  

O CNPE criou, em 2008, Grupo de Trabalho para estudar o destino dos 

ativos amortizados com o término das concessões em 2015. As conclusões deste 

trabalho têm sido divulgadas informalmente à imprensa e em eventos setoriais, e 

apontam para a prorrogação condicionada das concessões, isto é, a postergação da data 

final dos respectivos contratos, desde que haja a redução do preço pela energia 
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produzida em razão da amortização de bens ao longo da concessão inicial e eventuais 

prorrogações anteriores.     

A Constituição Federal prevê a possibilidade de prorrogação das 

concessões, mas não indica necessariamente as balizas de tal dilação de prazo. Cabe a 

lei explicitar os requisitos à prorrogação das concessões. O legislador, porém, não 

recebeu um cheque em branco: deve respeitar os princípios constitucionais da 

República, da isonomia, da obrigatoriedade de licitação e do interesse público.  

Tais princípios restringem as hipóteses de prorrogação das concessões, que 

devem observar ao menos as seguintes condicionantes: a) respaldo legal para a 

prorrogação no momento da elaboração do edital; b) previsão no edital de licitação da 

concessão; c) possibilidade da postergação de prazo na legislação vigente no momento 

da prorrogação; d) inexistência de amortização dos investimentos no prazo decorrido até 

a prorrogação pretendida; e) prorrogação apenas pelo prazo necessário a amortizar tais 

investimentos; e f) observância do interesse da Administração e do consumidor no 

momento do exame da referida dilatação de prazo, em especial quanto à duração total 

do contrato, que não poderá ultrapassar quarenta anos, considerando-se o prazo inicial e 

as prorrogações anteriores.  

Na discussão atual sobre a prorrogação de concessões, há fortes incentivos 

para que os principais atores públicos envolvidos, sobretudo os Poderes Executivo e 

Legislativo Federal, possibilitem nova prorrogação das concessões não licitadas 

anteriores a 1988 e que já foram exploradas por prazos suficientes à amortização dos 

investimentos. Segundo os membros do referido Grupo de Trabalho, a solução que está 

sendo concebida no setor público é a prorrogação das concessões condicionada à 

redução do valor de venda da energia ou pelos serviços públicos prestados.  

Grandes consumidores de eletricidade já indicaram que pretendem contestar 

a constitucionalidade da mencionada norma perante o Supremo Tribunal Federal. Este 

Tribunal, porém, provavelmente não decidirá com brevidade os questionamentos em 

referência. Os contratos de concessão serão prorrogados e o fato consumado pode 

influenciar o destino desta grave afronta ao texto constitucional a aos interesses dos 

consumidores. Apesar da inconstitucionalidade flagrante, a solução engendrada atende a 

diversos interesses do Governo Federal.    

O debate que conduziu o Grupo de Trabalho a opinar pela prorrogação 

condicionada foi indevidamente influenciado por uma demasiada preocupação com o 

destino das estatais do setor elétrico. Para o adequado exame da prorrogação das 

concessões privadas, o tema em referência deveria ter sido dividido em dois blocos: o 
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tratamento das concessões propriamente ditas, outorgadas aos investidores privados, e o 

conferido às concessões impróprias, meras descentralizações administrativas (no caso 

das estatais federais) ou espécies de convênio (nas relações com estatais estaduais, 

distritais e municipais). 

Com esta divisão, chegar-se-ia, sem dificuldade, à conclusão de que a 

temporariedade das concessões deve ser reforçada e não mitigada, pois é o elemento 

necessário tanto para a preservação dos interesses dos consumidores, com a redução de 

tarifas, quanto à observância do princípio isonômico, garantindo-se a quaisquer 

interessados o direito de disputar a exploração de um dado serviço público ou o uso de 

um bem estatal. Ou seja, os requisitos constitucionais à prorrogação das concessões 

devem ser respeitados, o que deve impedir, ao menos num contexto em que as 

instituições democráticas funcionem, que os agentes públicos modifiquem as regras do 

jogo após o início da concessão.   
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Apêndice A - Requisitos à Prorrogação da Concessão 
 
 
 

O presente apêndice é voltado a apresentar as notas de distinção entre as 

prorrogações de concessão compatíveis com a Constituição Federal de 1988 e as com 

ela incompatíveis. É dizer: serão apresentados os requisitos constitucionais à 

prorrogação de concessões.  

Complementarmente, serão expostos ainda outros requisitos 

infraconstitucionais a tal prorrogação, decorrentes de imposições das leis, dos editais de 

licitação e dos contratos de concessão.  

Após tal exposição, será possível comparar a prorrogação das concessões 

vincendas em 07.07.2015 com os requisitos para sua postergação e, assim, verificar a 

eventual incompatibilidade entre aquela e estes.   

Este exame é essencialmente jurídico e relativamente extenso. Assim 

preferiu-se a sua apresentação em documento apartado, que poderá ser consultado em 

seus pormenores por quem se interesse sobre o tema. Outros, por sua vez, poderão se 

contentar com a sua síntese, exposta no Capítulo IV. A análise será efetuada em sub-

itens, de forma a facilitar a compreensão de cada um dos diferentes requisitos 

constitucionais à prorrogação de concessões.  

Os princípios e as regras constitucionais devem desempenhar relevante 

papel quanto à prorrogação de concessões. Um princípio constitucional em especial – o 

republicano – exige o atendimento a diversas balizas, algumas das quais densificadas 

em outros princípios constitucionais e legais, como a igualdade, a obrigatoriedade de 

licitação, a vinculação ao edital e a primazia do interesse público. É o que se analisa a 

seguir.   

 

 

A.1 O Princípio Republicano  

 

 

De início, deve-se tomar o cuidado de não confundir o regime republicano 

com institutos próximos como democracia, liberalismo, presidencialismo, entre outros.  

Canotilho (2003) demonstra as dificuldades em indicar com precisão os 

traços caracterizadores do republicanismo. Aponta o autor lusitano que a Constituição 

Portuguesa, por exemplo, é omissa quanto à significação da forma republicana de 
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governo. Em seguida, apresenta seis núcleos mínimos que conferem um contorno 

preciso do referido instituto. 

Iniciando por uma primeira característica da República, apresenta o autor a 

radical incompatibilidade do instituto com o princípio monárquico e com os privilégios 

hereditários e títulos nobiliárquicos (dimensão anti-monárquica). Em seguida, apresenta 

um segundo traço do republicanismo: a exigência de uma estrutura garantidora de 

liberdades políticas e civis, ou seja, uma forma de controle do poder. Uma terceira 

característica requer uma articulação da liberdade dos antigos (direito à participação 

política) com a liberdade dos modernos (direito de defesa individual).  

Uma quarta nota do republicanismo é a possibilidade de existência de 

corpos territoriais autônomos (em federações, regiões autônomas, entre outros). Uma 

quinta característica reivindica uma legitimação do poder político baseada no povo, e a 

articulação dos princípios da autodeterminação dos povos e do governo das leis; o 

republicanismo se opõe, em essência, às formas de poder pessoal.     

Um sexto e destacado traço da forma republicana de governo é a acentuada 

ideia “anti-privilegiante” em relação ao acesso às funções públicas. São preferíveis os 

critérios de eletividade, colegialidade, temporariedade e pluralidade aos da designação, 

hierarquia e vitaliciedade.  

É principalmente nesta última característica (dimensão anti-privilegiante) 

que radicam os princípios da obrigatoriedade de licitação e de realização de concursos 

para o acesso a cargos públicos.  

Assim, ainda que uma dada Constituição, ao adotar expressamente a forma 

de governo republicana, não minudencie explicitamente o que isto significa, o princípio 

republicano irradia um conjunto de vetores de observância obrigatória para o respectivo 

ordenamento jurídico, como os núcleos mínimos indicados por Canotilho (2003). Em 

linha semelhante, Carrazza (2010) traça algumas características essenciais à forma de 

governo republicana: a) ser fundada na igualdade formal das pessoas; b) ser marcada 

pelo caráter eletivo, representativo e transitório dos detentores do poder político; c) 

haver a responsabilidade dos detentores do poder político perante a sociedade.  

A República encontra sua justificativa no bem geral. Na busca do interesse 

comum, o Estado necessita recrutar homens para exercer cargos e funções públicas, e 

possuir bens que possibilitem tal exercício.  

Em relação aos cargos, o Estado precisará definir critérios para o seu 

adequado preenchimento. Quanto aos bens, o Estado deverá traçar as formas para a sua 
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aquisição, se necessária, bem como sobre a alienação ou cessão do uso dos bens de que 

não necessite ou julgue ser conveniente a sua utilização por particulares.  

Em cada um desses casos (normas de preenchimento de cargos; de 

aquisição, alienação e cessão de bens), o regramento a ser traçado deverá ser 

republicano, isto é: i) avesso a privilégios; ii) atento ao direito de todos os cidadãos a 

eles concorrerem; e iii) justificado pelo bem comum.     

Em relação ao preenchimento de cargos públicos – que no Estado 

Absolutista podiam ser distribuídos pelo arbítrio do monarca, não raramente em favor 

da nobreza –, os princípios republicanos exigem a adoção de critérios que levem em 

conta a igualdade entre os cidadãos. Caetano (2005), em maior profundidade, destaca 

que o concurso público é ancorado em três postulados fundamentais. A igualdade, que 

se traduz na identidade de condições dos interessados na disputa; a moralidade 

administrativa, de modo a vedar favorecimentos ou perseguições individuais; por fim, a 

competição, de modo a ser realizada uma disputa capaz de indicar o candidato que 

melhor desempenhará a função indicada no certame.  

A Administração, paralelamente aos cargos públicos, faz surgir outras 

oportunidades, como o direito a prestar um serviço, a fornecer um bem ao Estado, a 

construir uma obra pública, etc.. Em atenção ao princípio republicano, qualquer 

interessado possui direito a concorrer ao desempenho de tais atividades e a receber, se 

vencedor, a respectiva remuneração. O critério de seleção do indivíduo ou da empresa 

vencedora, em atenção à igualdade entre os interessados, será a apresentação da melhor 

oferta à Administração.  

A utilização de bens públicos por particulares deve atender aos mesmos três 

postulados fundamentais indicados por Caetano (2005) para o preenchimento de cargos 

públicos: a igualdade (que também aqui se atende com a identidade de condições aos 

interessados na disputa); a moralidade administrativa (vedação a favorecimentos e 

perseguições); e a competição, de modo a indicar o interessado no uso do bem público 

que se dispuser a fazê-lo nas condições mais vantajosas para a Administração.   

O que se quer deixar bem vincado é ser a criação da República indissociável 

da premissa da igualdade perante a lei. Todos os cidadãos devem ser tratados de forma 

isonômica, o que se desdobra, entre tantas outras consequências, no direito de todos os 

interessados concorrerem ao uso de um bem público, na obrigatoriedade de observância 

do edital do certame e na impossibilidade de tratamentos discriminatórios.  
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A.2 A Igualdade, a Licitação e o Edital 

 
 
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, §2º,57 explicita que os 

direitos e as garantias expressos em seu texto não excluem outros direitos e garantias 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Tendo em vista que o regime 

consagrado constitucionalmente foi o republicano, e que a igualdade é corolário a tal 

regime, ainda que a referida Carta Constitucional não a consagrasse explicitamente, a 

igualdade exerceria destacado papel no ordenamento brasileiro.   

Para evitar quaisquer discussões sobre o tema, o constituinte reconheceu o 

princípio da igualdade expressamente em várias passagens do texto constitucional. Isto 

pode ser observado, por exemplo: em seu preâmbulo; no art. 3º, III, ao prever o objetivo 

de reduzir desigualdades sociais e regionais; e, sobretudo, no art. 5º, caput.58 Há ainda 

outros dispositivos que reforçam a consagração da igualdade como um dos princípios 

estruturais do Estado brasileiro, mas sua reprodução aqui não se faz necessária.     

A consagração da igualdade no texto constitucional já seria bastante para 

impor aos entes federativos que, ao celebrarem contratos com particulares, adotassem 

procedimento capaz de atender, a um só tempo, dúplice propósito: i) garantir a todos os 

cidadãos interessados numa dada contratação a oportunidade de apresentar as suas 

propostas, em igualdade de condições; ii) selecionar a proposta mais vantajosa à 

Administração. 

Ou seja, a adoção do regime republicano e a consagração do princípio da 

igualdade já seriam suficientes para impor a licitação como regra geral às contratações 

com a Administração. Ainda assim, o constituinte foi mais uma vez cauteloso, dando 

preferência à consagração explícita dos princípios e regras aplicáveis a uma dada 

matéria. 

Nessa linha, a Constituição Federal estabeleceu, em seu art. 22, a 

competência privativa da União para licitar sobre normas gerais de licitação e de 

contratação com a Administração. O art. 37, XXI,59 por sua vez, não apenas reiterou a 

                                                 
57 Art. 5º (...) §2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte. 
58 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) 
59 Art. 37 (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições 
a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 
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obrigatoriedade de licitação para as contratações com os entes estatais como explicitou a 

necessidade de igualdade de condições entre os licitantes, instituto que permeia todos os 

atos do procedimento licitatório. O art. 175, ao se referir aos serviços públicos, também 

consagrou a necessidade de licitação.   

Para atender à igualdade de condições entre os interessados numa licitação, 

devem ser observadas diversas premissas pela Administração. No ordenamento 

brasileiro, o procedimento licitatório é disciplinado na Lei nº 8.666/93, cujo art.3º, 

caput, em redação dada pela Lei nº 12.349/10, assim sintetiza: 

 
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 
para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do 
julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.       

 

Convém registrar a menção ao princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório: é no edital que deverão estar plasmados os aspectos principais da 

contratação. Se assim não fosse, e se permitisse à Administração ocultar aspectos 

essenciais da contratação, poderia restar vulnerada a igualdade, constitucionalmente 

prevista, de condições entre os competidores; afinal, algum licitante poderia ter acesso 

privilegiado a informações e desequilibrar a disputa.  

Especificamente em relação às concessões, já se adiantou que estas são, por 

definição, contratações por prazo determinado. O edital deve determinar, 

necessariamente, a duração da contratação pretendida, por consistir em aspecto 

essencial da formação do preço da proposta a ser apresentada por cada interessado.  

Obviamente, o prazo da concessão, a ser estampado no edital, deve observar 

os limites mínimos e máximos estabelecidos na legislação vigente no momento da 

licitação. Ademais, o edital apenas poderá prever a possibilidade de prorrogação dos 

prazos contratuais se a legislação então vigente também o permitir expressamente. 

É por todos reconhecido que o Poder Concedente, mesmo nas hipóteses que 

pode fazê-lo, não está obrigado a prorrogar uma concessão; trata-se de mera faculdade. 

Na mesma linha, ao elaborar um edital, a Administração também não estará adstrita a 

                                                                                                                                               
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 
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prever a possibilidade de prorrogação. No âmbito da discricionariedade administrativa, 

pode o ente estatal optar pelo certame com prazo determinado sem possibilidade de 

prorrogação ou, se a lei o permitir, prever a possibilidade de futura dilação de prazo. O 

silêncio do edital, ou a afirmação explícita de que o contrato não será prorrogado, 

significa que, para aquela licitação, não há a possibilidade de postergação do prazo 

quanto seu término se aproximar. Em poucas palavras: o Poder Concedente, nas 

hipóteses em que a lei permite a prorrogação e o edital não previu esta possibilidade, 

terá antecipadamente optado, ao conceber o certame, pela não prorrogação daquele 

contrato. Nas situações em que a lei não prevê a possibilidade de prorrogação, o Poder 

Concedente terá apenas refletido no edital a vedação imposta pelo legislador.  

Cabe aqui lembrar a clássica lição de Meirelles (2009) segundo a qual o 

princípio da legalidade, para o ente estatal, é bastante distinto deste mesmo princípio no 

âmbito privado. O princípio da legalidade significa, para o particular, que o indivíduo 

pode realizar tudo aquilo que a lei não veda; todavia, para a Administração, esta só pode 

realizar o que a lei manda ou permite. A inexistência de permissão em edital para a 

prorrogação de concessão pela Administração e a sua vedação no próprio edital são, 

assim, verdadeiramente equivalentes.   

Vale resgatar que todos os licitantes formulam as suas propostas, inclusive 

os seus preços, com base nas condições estampadas no edital. A observância a tais 

condições, durante a execução do contrato pelo licitante vencedor, é etapa necessária à 

garantia da igualdade de condições na licitação.  

Em termos específicos, a vinculação ao edital e a isonomia entre os 

licitantes não permitem, em regra, a alteração das condições contratuais; estas são 

consentidas apenas em situações excepcionais, previstas em lei, como as indicadas no 

art. 65 da Lei de Licitações.  

Assim, salvo as hipóteses em que há expressa previsão no edital de sua 

possibilidade, respaldada na legislação vigente à época de sua elaboração, a prorrogação 

de concessões não pode ser efetuada, sob pena de se violar, a um só tempo, os direitos 

dos demais interessados na disputa (que apresentaram preço para a exploração da 

atividade por um prazo determinado sem considerar a prorrogação), como também os 

direitos da Administração (que sequer receberá propostas para selecionar a mais 

vantajosa). 

Ainda que um edital tenha previsto a possibilidade de prorrogação do 

contrato de concessão, e que a legislação vigente à época da sua elaboração a respalde, a 
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efetiva prorrogação do mencionado contrato requer, em complemento, a análise de seu 

cabimento à luz da legislação em vigor no momento da prorrogação pretendida.  

Noutros termos: para que seja possível a prorrogação, a legislação que 

respaldara a previsão da prorrogação no edital deve ter sido mantida, sob pena de 

inviabilizar a postergação ou ao menos limitá-la. Se a lei suprimir a previsão de 

possibilidade de prorrogação de concessões, estas estarão vedadas desde a vigência da 

referida norma revogadora. A Administração não poderá prorrogar concessões sem 

respaldo em lei específica. O administrado não terá direito a qualquer indenização por 

tal fato, uma vez que possui mera expectativa de direito em relação à prorrogação, que 

se insere no âmbito da discricionariedade estatal.  

Há uma última consideração relevante em relação à prorrogação de 

contratos administrativos (inclusive de concessões). Tais contratos devem estar sujeitos 

a um prazo máximo. O art. 57 da Lei nº 8.666/93, por exemplo, limita a prestação de 

serviços contínuos à Administração a 60 (sessenta) meses, que podem ser dilatados para 

72 (setenta e dois) meses em situações excepcionais (ou seja, seis anos).   

Note-se que pode haver diversas prorrogações na forma do dispositivo 

acima: uma contratação para prestação de serviços de vigilância, de limpeza, etc., por 

exemplo, por 12 (doze) meses, pode ser prorrogada 5 (cinco) vezes, até 72 (setenta e 

dois) meses; ou seja, o contrato terá duração de até 6 (seis) anos. Não é o número de 

prorrogações o aspecto mais relevante a ser considerado na análise da prorrogação de 

contratos administrativos, e sim a duração total de um contrato. Tal lapso contratual, 

considerando as prorrogações, não pode ser superior ao estritamente necessário a 

garantir a manutenção da atratividade do contrato.   

Note-se que os interessados em concorrer à prestação de um dado serviço 

contínuo ao Poder Público poderão participar de um certame pelo menos a cada 6 (seis) 

anos. Preserva-se, assim, minimamente o direito dos interessados de concorrerem para a 

prestação do serviço, corolário da isonomia. Não há fundamento jurídico ou econômico 

idôneo a justificar prorrogações a tal contrato além dos seis anos. As dificuldades 

naturais na transferência da atividade de um prestador de serviços contínuos para outro 

não são suficientes para eternizar a sua prestação por um mesmo contratado.  

No caso de concessões, diferentemente dos serviços de prestação contínua 

regidos pela Lei nº 8.666/93, preferiu o legislador, em caso de prorrogação, estabelecer 

a adoção do menor dos prazos entre: i) o necessário à amortização dos investimentos e 

ii) os limites específicos máximos indicados na legislação para a situação específica.  
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Desta forma, para a prorrogação das concessões, deve-se demonstrar que os 

investimentos do concessionário não foram amortizados em seu prazo original (ou no 

seu prazo já prorrogado), sob pena de obstar a prorrogação pretendida. Há de se 

justificar, ainda, a prorrogação em face do atendimento do interesse da Administração e 

dos consumidores.   

Assim, a prorrogação de concessões pode ser vedada por: a) ausência de 

respaldo legal no momento da elaboração do edital; b) falta de previsão no edital; c) 

inexistência de previsão de tal possibilidade na lei vigente no momento da prorrogação; 

d) amortização dos investimentos no prazo decorrido até a prorrogação pretendida; d) 

razões de interesse da Administração ou do consumidor, no momento do exame da 

referida dilatação de prazo, em especial quanto à duração total do contrato, 

considerando-se eventuais prorrogações.   

 

 

A.3 Prorrogações admitidas e prorrogações vedadas   

 

 

Os parágrafos anteriores foram expostos de forma a evidenciar que algumas 

prorrogações de contratos de concessão são permitidas e outras são vedadas. Iniciemos 

por estas para, ao final, indicar sob que limites as prorrogações de concessões podem ser 

admitidas.   

Algumas concessões foram outorgadas antes da Constituição Federal de 

1988, sem licitação ou outro procedimento competitivo que tenha assegurado a 

isonomia na competição entre os interessados na exploração da respectiva atividade. 

Sem licitação, também não se pode afirmar ter havido seleção da melhor proposta pela 

Administração. Tais outorgas são, assim, contrárias ao que se estabeleceu na nova 

ordem constitucional. Deveriam, a bem da verdade, ser extintas com o término do prazo 

de concessão original ou, no caso das concessões por prazo indeterminado, com o 

advento da Lei nº 8.987/95.  

Todavia, tendo em vista a já comentada prorrogação de concessões 

decorrente da Lei nº 9.074/95, que concedeu, irrestritamente, mais vinte anos de 

concessão como regra de transição e forma de viabilizar a aprovação da proposta, o fato 

é que, ao término do referido prazo, todas aquelas concessões que não tenham sido 

licitadas devem, por respeito à Constituição Federal, ser efetivamente extintas.  
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É de se ver que a questão das concessões irregulares (não licitadas) já foi 

examinada pelo Supremo Tribunal Federal – STF, que em decisão do Tribunal Pleno 

indicou que não há respeito à Constituição na prorrogação de concessões não licitadas. 

Deferiu-se apenas a prestação de tais serviços públicos pelo prazo estritamente 

necessário à realização das licitações.60   

O Ministério Público Federal partilha do mesmo entendimento acima 

sintetizado. Conforme se verifica na petição inicial da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade no 4.058, dirigida em face da redação conferida ao art. 42 da Lei 

nº 8.987/95 pela Lei nº 11.445/2007, o art. 42, em sua redação original, continha normas 

de transição, justificáveis no período que sucedeu a Constituição Federal de 1988. 

Segundo o Procurador-Geral da República, a nova redação do aludido dispositivo, ao 

pretender prorrogar concessões sem observar a exigência de licitação, não poderia, 

ultrapassados tantos anos desde o advento da Constituição Federal, ser tomada como 

compatível com o texto constitucional.  

 “2. São os contrastes que evidenciam a inconstitucionalidade da 
modificação. Antes, pela letra pretérita do art. 42 da Lei 8.987/95, assim 
como a de seus parágrafos, concessões de serviços públicos outorgadas 
em momento anterior a 1995 teriam respeitados os prazos fixados em 
seus contratos ou nos atos de outorga. Contratações precárias ou 
irregulares vigorariam por 24 (vinte e quatro meses). Em seguida, para 
todos os casos, a licitação se impunha como único método de seleção 
dos novos prestadores de serviços públicos.     

3. [...] Afinal, a implantação imediata do novo modelo, caso 
adotado sem regras de transição, poderia paralisar a execução de 
relevantes serviços públicos, em prejuízo à população assistida.  

4. O postulado da adequação dos serviços, conjugado ao caráter 
essencial das prestações, deveria ser posto em conjunção com a 
exigência de licitação.  

                                                 
60 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 42 E 43 DA LEI 
COMPLEMENTAR N. 94/02, DO ESTADO DO PARANÁ. (...) MANUTENÇÃO DE "OUTORGAS 
VENCIDAS E/OU COM CARÁTER PRECÁRIO" OU QUE ESTIVEREM EM VIGOR POR PRAZO 
INDETERMINADO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 37, INCISO XXI; E 175, CAPUT E 
PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E IV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. (...) 2. O artigo 43, 
acrescentado à LC 94 pela LC 95, autoriza a manutenção, até 2.008, de "outorgas vencidas, com caráter 
precário" ou que estiverem em vigor com prazo indeterminado. Permite, ainda que essa prestação se dê 
em condições irregulares, a manutenção do vínculo estabelecido entre as empresas que atualmente a ela 
prestam serviços públicos e a Administração estadual. Aponta como fundamento das prorrogações o § 2º 
do artigo 42 da Lei federal n. 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995. Sucede que a reprodução do texto da lei 
federal, mesmo que fiel, não afasta a afronta à Constituição do Brasil. 3. O texto do artigo 43 da LC 94 
colide com o preceito veiculado pelo artigo 175, caput, da CB/88 --- "[i]ncumbe ao poder público, na 
forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 
prestação de serviços públicos". 4. Não há respaldo constitucional que justifique a prorrogação desses 
atos administrativos além do prazo razoável para a realização dos devidos procedimentos 
licitatórios. Segurança jurídica não pode ser confundida com conservação do ilícito. 5. Ação direta 
julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional o artigo 43 da LC 94/02 do Estado do 
Paraná. (ADI 3521, Relator: Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2006) (grifos nossos) 
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5. Dentro desse discurso, as disposições do art. 42 da Lei 8.987/95 
compunham regime de transição [...]. Num contexto de mudança de 
modelos, esse discurso seria até razoável.  

6. [...] No entanto, [...], transcorrido prazo suficiente ao 
levantamento das condições próprias para a organização dos 
procedimentos licitatórios pertinentes –, nada justificaria a manutenção 
de tal estado de coisas [...].  

7. Mas é exatamente essa a pretensão das regras trazidas pela Lei 
11.445/2007, que, em seu art. 58, subvertem tal ordem de idéias, 
tomando a transitoriedade daquele excepcional instante de inovação 
como ilegítima justificativa para eternizar as práticas recorrentes. [...] 

8. Passados 12 (doze) anos da edição da Lei 8.987/95, e 18 
(dezoito) da promulgação da Constituição da República, não há 
justificativa, senão a perpetuação indevida de degradado estado de 
coisas, para se expandir ainda mais a manutenção das outorgas que não 
atendem ao requisito da prévia seleção em procedimento licitatório.  

9. Exatamente esse o raciocínio que emergiu do julgamento da 
ADI 3.521, Ministro EROS GRAU [...] “não há respaldo constitucional 
que justifique a prorrogação desses atos administrativos além do prazo 
razoável para a realização dos devidos procedimentos licitatórios. 
Segurança jurídica não pode ser confundida com conservação do 
ilícito...” (...) (grifos nossos)   

 
Não resta dúvida que, em respeito à Constituição Federal de 1988, qualquer 

discussão referente à prorrogação de concessões deve adotar uma inarredável premissa: 

as concessões que não tenham sido objeto de licitação não poderão ter seus prazos 

prorrogados.  

Outro caso específico é bastante útil para evidenciar o entendimento do 

Ministério Público Federal: a privatização da Companhia de Transmissão de Energia 

Elétrica Paulista – CTEEP, em 2006. O respectivo edital de privatização previa a 

possibilidade de celebração pelo comprador de um novo contrato de concessão, pelo 

prazo de 30 (trinta) anos, com fundamento nos arts. 27 a 30 da Lei nº 9.074, de 1995. O 

Ministério Público Federal, após a divulgação do edital, notificou a ANEEL para 

impedir a celebração de novo contrato. O Ministério Público não discutiu a 

possibilidade de privatização, mas a alteração do prazo da concessão.  

A ANEEL atendeu ao posicionamento do Parquet Federal. A CTEEP foi 

privatizada em 2006, com a transferência de controle acionário, sem modificar o prazo 

da concessão de transmissão, cujo termo final foi mantido para 7 de julho de 2015.61 

                                                 
61 Vale transcrever breves trechos da Recomendação MPF/SP nº 9, de 6 de março de 2006: 
“CONSIDERANDO que, consoante se depreende da leitura do art. 175 da Constituição brasileira e do art. 
42 da Lei Federal n.º 8.987/95, a prorrogação das concessões outorgadas em desconformidade com a Lei 
de regência – caso da CTEEP – constitui verdadeira exceção ao princípio geral da licitação, admitida tão 
somente para garantir o princípio da continuidade do serviço prestado. (...) CONSIDERANDO que o 
invocado art. 27 da Lei Federal n.º 9.074/95 não pode regular o presente caso uma vez que a 
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Desta forma, as concessões que não foram objeto de licitação não podem ser 

prorrogadas, por incompatibilidade com o texto constitucional. 

Outra questão a ser examinada é a vedação à prorrogação das concessões de 

serviço público e de uso de bem público que, no momento de suas outorgas, não eram 

respaldadas por previsão explícita em lei e em edital da possibilidade de prorrogação. 

Como examinado anteriormente, eventual prorrogação de concessões deve, 

necessariamente, encontrar respaldo na legislação vigente no momento da realização do 

certame, sob pena de se ter licitado objeto ilegal, sem respaldo em norma positivada.  

Igualmente, a possibilidade de prorrogação deve estar plasmada no 

instrumento convocatório, pois o que não consta no edital não foi considerado pelos 

licitantes (vencedor e vencidos) nas suas propostas. Assim, a alteração de prazo de 

concessão, de forma diversa da prevista no edital, afronta o princípio da isonomia e os 

legítimos interesses dos competidores vencidos no respectivo certame.  

Contratos de concessão que não tenham respaldo, concomitantemente e de 

forma expressa, na lei vigente à época da licitação e no edital do certame não podem ser 

prorrogadas.   

Há também de se obstar a prorrogação de concessão que não seja 

compatível com a legislação no momento da postergação propriamente dita.  

Além da compatibilidade com a lei e com o edital, mencionadas no item 

anterior, a prorrogação deve encontrar respaldo, necessariamente, na lei vigente no 

momento da prorrogação pretendida.  

A União pode, no exercício de suas competências legislativas, vedar ou 

limitar o exercício do poder discricionário quanto à prorrogação de concessões. Tal 

vedação pode surgir, inclusive, ao longo de uma concessão; ainda que o edital e o 

contrato prevejam a possibilidade de prorrogação, norma superveniente pode suprimir o 

respaldo legal para a dilação almejada pelo concessionário.  

Assim, se a lei vigente no momento da análise da prorrogação vedar tal 

dilação, ainda que lei anterior, o contrato ou o edital contenham previsão distinta, a 

prorrogação deverá ser obstada.  
                                                                                                                                               
COMPANHIA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA já foi beneficiada por 
contrato que lhe assegurou, sem prévia licitação, a exploração econômica de um serviço público federal 
pelo prazo de 20 anos. CONSIDERANDO que tal entendimento é manifestamente contrário aos 
princípios constitucionais da isonomia, legalidade, impessoalidade e moralidade e também à regra geral 
contida no art. 175 da Constituição brasileira.(...) RESOLVEM, com o escopo de resguardar os direitos e 
interesses da União no processo de alienação do controle acionário da COMPANHIA DE 
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA – CTEEP, RECOMENDAR À DIRETORIA 
GERAL e à PROCURADORIA FEDERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 
que: a) se abstenham de celebrar novo contrato de concessão do serviço público de transmissão de energia 
elétrica em benefício do adquirente do controle acionário da referida COMPANHIA;” 
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Outro tema a ser analisado é o da amortização dos investimentos. Uma dada 

concessão é, em regra, associada à realização de investimentos pelo concessionário.   

Alguns destes investimentos são realizados nos primeiros anos da 

concessão. Outros investimentos, por sua vez, são motivados por fatos posteriores à 

licitação, como os relacionados à ampliação do serviço. Há, assim, investimentos 

voltados a realizar atividades que sequer eram expressamente previstas no momento da 

licitação.  

Os investimentos iniciais devem ser recuperados durante o prazo de 

concessão inicialmente pactuado. Os investimentos posteriores ao início da concessão 

provavelmente não serão integralmente amortizados no curso desta. O art. 36 da Lei nº 

8.987/9562 prevê a indenização ao concessionário das parcelas não amortizadas ao 

término do prazo de concessão. A Administração, nesse contexto, ao invés de optar pela 

indenização destes investimentos supervenientes que ainda não tenham sido 

amortizados, pode adotar a prorrogação do contrato de concessão apenas pelo prazo 

necessário à amortização dos investimentos faltantes (desde que a lei e o edital tenham 

previsto a possibilidade de prorrogação, sob pena de ofender os interesses dos demais 

licitantes).  

Se o saldo dos investimentos não amortizados for pouco expressivo, 

eventual prorrogação deverá apresentar breve prazo. Apenas se os investimentos não 

amortizados forem elevados, a prorrogação poderá atingir o prazo máximo legal. 

Não se deve permitir a distorção do tema da amortização dos investimentos. 

Afinal, diante da obrigação de prestar serviço adequado vigente durante todo o contrato 

de concessão, é bastante provável que existam investimentos não amortizados no final 

do prazo de concessão. 

Aceitar-se que a existência de investimentos não amortizados dê origem à 

obrigatoriedade de prorrogação das concessões significa que tais contratos serão sempre 

prorrogados, eternizando-se a delegação para um mesmo sujeito.  

O discurso da amortização de investimentos esteve presente tanto em 1995 

quanto na discussão das prorrogação de concessões vincendas em 2015. Não se tem 

dúvida de que tais argumentos serão também empregados no futuro, sempre que se 

aproximarem os termos finais das concessões, ainda que várias prorrogações tenham 

dilatado o prazo inicial.  

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

transformar um ato discricionário da Administração (prorrogar ou não prorrogar) em ato 

vinculado.  

Em suma, a eventual amortização dos investimentos impede a prorrogação 

de concessões. Ainda que não tenha havido a amortização, tais montantes podem ser 

indenizados. Caso o Estado opte pela prorrogação, deve fazê-lo tão-somente pelo prazo 

necessário à mencionada amortização.      

A questão do prazo total do contrato de concessão, por ter conteúdo 

predominantemente econômico e financeiro, será analisada no Apêndice B. Aqui, vale 

apenas indicar que tal prazo deve ser sempre justificado por razões de interesse público. 

A concessão deve ser fixada apenas pelo prazo necessário a garantir a atratividade da 

exploração do bem ou do serviço pelo particular.  

Após tais considerações sobre as prorrogações vedadas, vale indicar, por 

contraposição, quais concessões podem ter seus prazos postergados sem ofensa aos 

princípios e regras constitucionais e legais. 

As outorgas que envolvam exercício de competências públicas que não se 

enquadram como serviço público nem utilizam bem público podem ser prorrogadas sem 

maiores restrições. Afinal, tais outorgas (que geralmente são formalizadas como 

autorizações e registros) utilizam apenas bens privados e os demais cidadãos não 

possuem direito a explorar estes bens. Ressalte-se, porém, que a prorrogação da outorga 

não resultará na postergação de eventual contrato de compra e venda de energia 

(regulado ou privado). Não se pode cometer o equívoco de confundir a prorrogação das 

outorgas com a postergação dos respectivos contratos de compra e venda.   
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Apêndice B - Interesse Público e o Prazo da Concessão 
 

 
 
O presente item é voltado a demonstrar as razões de Estado subjacentes à 

escolha de um prazo de concessão, que deve ser voltado ao atendimento do interesse 

público, entendido não como um princípio vago e fluido, mas como o efetivo interesse 

da Administração (interesse público primário) ou de seus administrados (interesse 

público secundário), consoante a clássica distinção de Alessi (1953).  

O prazo de uma concessão não deve ser nem demasiadamente curto – para 

não afastar a atratividade do objeto de contratação, como também para não onerar 

demasiadamente a Administração com a realização de sucessivos procedimentos de 

licitação –, nem demasiadamente longo – desta vez, para não impedir que outros 

interessados concorram à realização do objeto, como também para possibilitar a 

contínua melhoria das propostas apresentadas à Administração. Ou seja, o prazo deve 

ser adequadamente sopesado, de forma a ser suficiente à amortização do capital 

investido, acrescido do proveito perseguido pelo interessado. Assim, a escolha do prazo 

de uma concessão deve ser devidamente justificada, fundamentada no interesse público.      

 Para a simples prestação de serviços contínuos à Administração – que não 

requer investimentos elevados pelo licitante vencedor – a solução engendrada pelo 

legislador foi, na forma da atual redação do art. 57, II, c/c §4º da lei 8.666/93,63 a sua 

limitação a uma duração máxima de 72 (setenta e dois) meses, ou seja, a 6 (seis) anos. 

Findo este prazo, se a Administração tiver interesse no serviço, deverá realizar nova 

licitação.   

De forma diversa, as concessões de serviço público ou de uso de bens 

públicos no setor elétrico pressupõem elevados investimentos e longos prazos de 

maturação. As instalações e os equipamentos invertidos pelo concessionário possuem, 

também, vida útil bastante extensa. Nesse quadro, há fundadas razões para se 

estabelecer prazo mais distendido do que seis anos.  

 Para as concessões posteriores a 11.12.2003, foi estabelecido o prazo 

necessário à amortização do empreendimento, limitado a 35 (trinta e cinco) anos (vide 

                                                 
63 Art. 57.  A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 
orçamentários, exceto quanto aos relativos: (...) II - à prestação de serviços a serem executados de forma 
contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; (...) §2º  
Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade 
competente para celebrar o contrato. §3º É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. §4º 
Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade superior, o prazo 
de que trata o inciso II do caput deste artigo poderá ser prorrogado por até doze meses. 
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art. 4º, §9º, da Lei nº 9.074/95). Para os serviços públicos de transmissão e de 

distribuição, o art. 4º, §3º, da referida lei também estabeleceu a duração do contrato 

como a necessária para a amortização dos investimentos, limitada a trinta anos, 

possibilitando-se a prorrogação por igual período.        

Assim, tendo em vista a necessidade de estabelecimento de prazos que 

mantenham a atratividade para os investimentos setoriais, convém examinar o tema sob 

o mesmo prisma utilizado pelo investidor do setor elétrico.  

Não tem qualquer sabor de novidade enunciar que o investidor privado 

persegue um retorno ao capital investido. Ao longo da evolução do setor elétrico, 

percebe-se a adoção de mais de uma forma de remuneração do capital do empreendedor 

privado. Na fase inicial, marcada por contratos municipais (do Século XIX até 

aproximadamente 1930), o valor dos serviços era imposto pelo concessionário ao Poder 

Público, em contratos de exploração por longos prazos ou por tempo indeterminado, a 

preços bastante superiores ao custo de produção. Valladão, em sua Exposição de 

Motivos ao Código de Águas (BRASIL, 1934), citando Frederick Sackett, relata 

inexistir outra indústria em que o preço de venda seja tão extraordinariamente 

desproporcionado em face do custo de produção; destaca que, nos Estados Unidos da 

América de então, o preço de venda da eletricidade era de 15 (quinze) a 20 (vinte) vezes 

superior ao seu custo.   

O Estado brasileiro, com o objetivo de por termo a tal estado de coisas, 

passou, a partir do Código de Águas, em 1934, a intervir no preço da eletricidade e a 

determinar uma taxa de remuneração fixa para o capital investido. Tal sistemática 

recebeu a denominação de remuneração garantida.  

Atualmente, apenas a transmissão e a distribuição de eletricidade possuem 

preços regulados. A geração, em razão da competição no referido segmento, tem o seu 

preço fixado livremente pelos interessados nos leilões de compra e venda de energia 

elétrica, preço este corrigido monetariamente anualmente, conforme estabelecido no 

respectivo contrato de venda da energia, ou pelos geradores no ambiente de contratação 

livre. Os geradores também podem alienar eletricidade no mercado livre, com preços 

voluntariamente pactuados entre as partes.   

Retomando a questão da duração dos contratos pela ótica do empreendedor 

privado: tal particular, a partir de seus custos e da previsão de suas receitas para a 

atividade, poderá indicar, em leilão regulado (ou até mesmo no mercado livre), o valor 

pelo qual concorda em produzir eletricidade (geração), ou em transportá-la 

(transmissão), ou em entregá-la aos consumidores cativos (distribuição).  
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Com base em sua previsão de dispêndios e de receitas, por um dado período, 

o empreendedor tem condições de estimar um fluxo de caixa e analisar a viabilidade 

econômica de seu projeto, em especial a taxa de retorno que espera obter sobre o 

investimento a ser realizado.  

Nesse contexto, é verdadeiramente imprescindível para a compreensão da 

ótica do empreendedor quanto à realização de um investimento o conhecimento de 

alguns fundamentos básicos de finanças corporativas. 

De início, vale reiterar que o investidor possui, de forma legítima, o objetivo 

de, após realizar um dado investimento, recuperar o capital investido acrescido da 

expectativa de um retorno a este capital.   

A regra fundamental de administração financeira é que um determinado 

valor (seja ele um custo ou uma receita), para ser considerado pelo investidor, deve 

levar em conta o momento em que o custo ou receita será efetuado.  

O mercado financeiro possibilita aos indivíduos e empresas tomar 

empréstimos e/ou realizar aplicações, de acordo com suas diferentes necessidades, 

possibilidades e preferências. Assim, indivíduos e empresas podem contrair 

empréstimos e emprestar às taxas de juros do mercado.  

Nesse contexto, receitas no início do projeto possuem para o investidor uma 

importância maior do que receitas de mesmo valor no final do projeto. Afinal, um 

recurso obtido no início do empreendimento poderá ser aplicado no mercado e resultar, 

no final do projeto, num montante bastante superior, sobretudo nos empreendimentos de 

prazos longos. Uma receita no final do projeto, por sua vez, para poder ser comparada 

pelo empreendedor com uma receita recebida em momento anterior, deverá ser 

descontada às taxas de mercado, o que pode reduzir substancialmente o seu valor. Uma 

despesa no início do projeto, bem assim, possui um peso sobre o fluxo de caixa superior 

ao de uma despesa numericamente idêntica prevista para o final do projeto.        

Em suma, ao emprestar um dado montante (ex: ao realizar um 

investimento), o investidor tem em mente o recebimento, em uma dada data futura, do 

valor emprestado acrescido de juros. Por outro lado, ao tomar emprestado, o devedor 

deverá ressarcir o que recebeu, bem como os juros pactuados.  

Nesse quadro, ao analisar determinadas oportunidades de investimento, o 

indivíduo ou a empresa irá procurar oportunidades que sejam pelo menos tão atraentes 

quanto as opções disponíveis no mercado financeiro. Ao identificar um projeto que 

apresente um retorno superior ao que seria obtido no mercado financeiro, o investidor 

estará inclinado a realizar o investimento, como destaca ROSS (2011, p.62):  
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Só vale a pena fazer um projeto de investimento quando ele 
aumenta as possibilidades de escolha nos mercados financeiros. 
Para isso, o projeto deve ser pelo menos tão desejável quanto o 
que está disponível nos mercados financeiros. Se não fosse tão 
desejável quanto o que os mercados financeiros têm a oferecer, as 
pessoas poderiam simplesmente usar os mercados financeiros em 
lugar de fazer o projeto de investimento.   

 

Há, nesse contexto, uma intrínseca relação, num dado mercado, entre um 

real (R$) no presente e R$1,00 no futuro. Num mercado com taxa de juros anual efetiva 

de 10%, por exemplo, R$100,00 hoje equivalem a R$110,00 um ano depois, a R$121,00 

em dois anos, a R$133,10 em três anos, e assim sucessivamente.  

De forma inversa, à mesma taxa de juros acima indicada, R$1.000,00 daqui 

a 30 anos equivalem a apenas R$57,31 hoje. 

A análise de um investidor deve levar em consideração, assim, não apenas 

as previsões de despesas e receitas como o impacto das taxas de juros sobre tais valores 

históricos. É dizer: o empreendedor deve considerar não apenas o fluxo de caixa, mas o 

fluxo de caixa descontado. O valor presente de um fluxo de caixa, segundo ROSS 

(2011), é o valor desse mesmo fluxo de caixa depois de considerada a taxa de juros de 

mercado.    

Como mencionado, a realização de um investimento é precedida pela 

análise financeira do projeto pelo interessado. Serão considerados o fluxo de caixa do 

empreendimento, com suas receitas e despesas ao longo dos anos, trazidas ao valor 

presente (isto é, descontadas a uma determinada taxa de juros). Se o valor presente 

líquido do projeto for positivo, será mais atrativo do que as taxas de mercado e há uma 

considerável possibilidade de o empreendedor se interessar pelo projeto.  

Para o tema da prorrogação de concessões, vale destacar alguns fatos. Um 

deles é que os prazos de concessão são, em regra, bastante longos (ex: trinta e cinco 

anos para os novos empreendimentos de geração, como estabelecido no art. 4º, §9º, da 

Lei nº 9.074, de 1995, c/c art.2º, §2º, III da Lei nº 10.948/0464, e trinta anos para as 

concessões de transmissão e de distribuição, conforme art. 4º, §3º, da mesma lei).  

                                                 
64 Art. 2º (...) § 2º A contratação regulada de que trata o caput deste artigo deverá ser formalizada por 
meio de contratos bilaterais denominados Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente 
Regulado – CCEAR, celebrados entre cada concessionária ou autorizada de geração e todas as 
concessionárias, permissionárias e autorizadas do serviço público de distribuição, devendo ser observado 
o seguinte: (...) III - para a energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, início de 
entrega no 3º (terceiro) ou no 5º (quinto) ano após a licitação e prazo de suprimento de no mínimo 15 
(quinze) e no máximo 35 (trinta e cinco) anos. 
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Outro relevante fato, decorrente do anterior, consiste na constatação de os 

recebimentos previstos para o final do prazo da outorga representarem um papel 

bastante reduzido em face do total das receitas do empreendimento trazidas a valor 

presente. Assim, as receitas dos últimos anos do prazo de concessão se mostram 

inexpressivas perante os vultosos investimentos comumente realizados nos primeiros 

anos do projeto.  

Por exemplo, um dado projeto, num mercado com taxa de juros anuais de 

12%, com receitas constantes por 300 (trezentos) anos, terá recebido, considerando-se o 

valor presente acumulado de suas receitas, 67,80% de seus recebimentos durante os seus 

10 (dez) primeiros anos de funcionamento, 89,63% ao longo dos primeiros 20 (vinte) 

anos, 96,66% em trinta anos e 98,93% ao longo dos primeiros 40 (quarenta) anos de sua 

operação. 

Ou seja, as receitas de 260 (duzentos e sessenta) anos, entre o 41º e o 300º 

anos, representam apenas 1,07% das receitas totais do referido projeto trazidas a valor 

presente. Bem se vê que as receitas nos primeiros anos são muito mais relevantes para a 

viabilização econômico-financeira do projeto, e as receitas referentes a períodos 

distantes da realização do investimento são inexpressivas, pois são severamente 

reduzidas pela aplicação dos juros de mercado.      

Não são adotados, presentemente, prazos de concessão de 300 (trezentos 

anos), como no exemplo acima. Escolheu-se prazo tão alongado apenas para deixar 

ainda mais evidenciada a pouca importância das receitas auferidas em prazos muito 

distantes da data da realização dos investimentos. Recorde-se que tais inversões, em 

regra, se concentram no início da concessão.   

Num outro exemplo, mais aderente à realidade setorial, considerando o 

mesmo mercado com taxa de juros anuais de 12%, com prazo de concessão de 30 

(trinta) anos e receitas constantes ao longo do mencionado período, o empreendedor terá 

recebido cerca de 70,14% de suas receitas durante os seus 10 (dez) primeiros anos de 

funcionamento, 92,73% ao longo dos primeiros 20 (vinte) anos, 97,37% em 25 (vinte e 

cinco) anos e 100,00% ao final dos 30 (trinta) anos de sua operação. Enquanto o 

primeiro ano de receitas representará 11,08% das receitas trazidas a valor presente, o 

último ano de operação terá peso relativo muito menor, de apenas 0,41% das receitas. 

Diante deste estado de coisas, desde longa data já se destacava65 as 

vantagens, para o Poder Concedente, da fixação de prazo de concessão não muito 

                                                 
65 Sobre o assunto, ver Nitti, citado por Valladão na exposição de motivos do Código de Águas (BRASIL, 
1933).  
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extensos (e.g., 30 anos), ao invés de prazos de concessão demasiadamente longos (90 ou 

100 anos, por exemplo).  

Afinal, pelos efeitos das taxas de juros, um empreendimento com prazo de 

exploração de 35 (trinta e cinco) anos possui praticamente a mesma atratividade do 

que outro empreendimento semelhante com prazo de exploração de 70 (setenta) anos. 

Analisando-se a questão no momento de realizar o investimento, o empreendedor estaria 

disposto a reduzir muito pouco as suas receitas pelo alongamento de seu prazo de 

exploração além de 30 (trinta) ou 40 (quarenta) anos. Ou seja, o Poder Concedente e o 

consumidor ganhariam muito pouco, ou quase nada, com a elevação de um prazo de 

concessão de 35 (trinta e cinco) anos para 70 (setenta) anos, como ocorreria com a 

previsão, no edital, da possibilidade de prorrogação da concessão.   

O legislador brasileiro fixou, para a geração, prazo de 35 (trinta e cinco) 

anos de concessão. Garantiu-se ao empreendedor, assim, o recebimento das receitas de 

venda de energia pelo prazo durante o qual tais entradas refletem significativamente no 

preço ofertado no leilão.  

Na linha exposta, uma concessão de geração de 35 (trinta e cinco) anos, por 

exemplo, possibilitará ao concessionário ofertar eletricidade por um valor quase 

idêntico ao que decorreria de uma concessão por 70 (setenta) anos. A mera previsão de 

possibilidade de prorrogação de uma concessão, que poderá se configurar num grande 

ganho para o empreendedor no futuro, não se traduz, em razão das mencionadas 

questões financeiras, em qualquer proveito relevante para o consumidor. O mesmo 

raciocínio se aplica ao concessionário de transmissão e de distribuição de eletricidade.   

É nesse contexto que se pode concluir que, sob a ótica do investidor, a 

possibilidade de prorrogação da concessão não possui impacto significativo sobre o 

preço do bem ou serviço a ser ofertado. Assim, a concessão de serviço público ou de 

uso de bem público por prazos superiores a 35 (trinta e cinco) anos atende aos interesses 

do consumidor. Este, a princípio, não receberá nenhum proveito relevante com a 

mencionada postergação de prazo.  

Não observa o interesse da Administração o contrato de concessão de trinta 

e cinco anos – prazo aqui admitido como o necessário à amortização dos investimentos 

iniciais – ser prorrogável por igual período, tampouco sucessivas vezes, dilatando 

injustificadamente o prazo que a lei define como temporário.  

Deve-se vedar, assim, a prorrogação de contratos de concessão celebrados 

inicialmente por 35 (trinta e cinco) anos (ou prazo similar), já suficientes para a 

amortização dos investimentos.  


