
REMUNERAÇÃO DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E 
INDENIZAÇÃO DOS BENS REVERSÍVEIS:  

Uma análise histórico-regulatória 

RODRIGO M. M. SANTOS1, AFONSO H. M. SANTOS2, RICARDO A. P. DA CRUZ3, 
ALEXANDRE AUGUSTO MOREIRA SANTOS4 e VICTOR AUGUSTO BERALDO DOS 

SANTOS5 

1 Master em Estudos Comparativos do Desenvolvimento, Madrona Advogados, Av. Cidade Jardim, 400, bairro Jardim 
Paulistano, São Paulo – SP, CEP: 01454-000, rodrigo.machado@madronalaw.com.br 

2 Doutor em Engenharia Elétrica, Universidade Federal de Itajubá, Av. BPS, 1303, bairro Pinheirinho, Itajubá – MG, CEP: 
37500-903, afonsohms@gmail.com 

3 Mestre em Engenharia da Energia, iX Estudos e Projetos Ltda., Rua Cel. Joaquim Francisco, 341, sala 02, bairro Varginha, 
Itajubá – MG, CEP: 37.501-152, ricardo.cruz@ixconsult.com.br 

4 Doutor em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos, Universidade Federal de Itajubá 

5 Graduando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Madrona Advogados, 
victor.santos@madronalaw.com.br 

 

RESUMO 

No presente trabalho buscar-se-á, elencar as divergências doutrinárias sobre o tema e as 

consequências das mudanças na legislação para a extinção das concessões. Após 

contextualizar o arcabouço normativo e dissertar sobre o regime jurídico aplicável, procede-

se a uma análise jurídico-normativa, visando solucionar a questão referente à quantificação 

e ao critério de indenização dos investimentos não amortizados ou depreciados, a ser 

utilizado num setor liberalizado. Além disso, elabora-se uma pesquisa quantitativa para 

verificar as diferentes redações das cláusulas dos contratos de concessão desde o ano de 

1996 até 2014. Concluiu-se que não há um tratamento jurídico uniforme para as 

concessões, bem como não há na legislação vigente critérios previstos para determinar 

quais são os investimentos passíveis de indenização – o que torna imperiosa uma 

construção jurídica sobre o tema. Por fim, diante da falta de normas sobre o tema, propõe-

se algumas medidas para uma possível solução, levando em consideração o diálogo entre 

os agentes setoriais e os princípios gerais do direito administrativo e da intervenção estatal 

no domínio econômico.  
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1. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E RECENTES TRANSFORMAÇÕES SETORIAIS 

Para responder qual é o regime jurídico aplicável ao serviço de geração de energia, 

faz-se imperiosa uma análise apurada do texto constitucional. insta salientar que, ao 

disciplinar a respeito da ordem econômica, a Carta de 1988 estabelece a clara distinção 

entre atividade econômica e serviço público. As primeiras, dispostas no artigo 170 e 173, e 

as segundas no artigo 175 da Constituição. 

Em obra paradigmática sobre o tema, GRAU (2010) acentua que não há, a priori, 

uma dicotomia entre atividade econômica e serviço público, pois este está submisso àquela. 

Isto porque o serviço público envolve em sua prestação a utilização de bens e serviços para 

a satisfação de necessidades, e por este motivo não deixa de ser uma atividade econômica. 

O autor então propõe a convenção de ser a atividade econômica gênero no qual estão 

compreendidas as espécies serviço público e a atividade econômica em sentido estrito: “Daí 

a verificação de que o gênero – atividade econômica – compreende duas espécies: o 

serviço público e a atividade econômica. (...) A seguinte convenção, então, proponho: 

atividade econômica em sentido amplo conota gênero; atividade econômica em sentido 

estrito, a espécie1”. 

Importa notar que, pela atual ordem econômica prevista na Carta Magna, as 

atividades econômicas são regidas pelos princípios da livre iniciativa (liberdade de empresa) 

e livre concorrência, devendo, em regra, serem prestadas por particulares, atuando o Estado 

em caráter absolutamente excepcional (artigo 173). Inversamente, quanto aos serviços 

públicos, a Lei Republicana dispõe serem de titularidade estatal, de forma que os 

particulares só podem prestá-los quando lhes forem delegados, sempre mediante licitação. 

Relativamente ao setor elétrico, nota-se, ao analisar o que está expresso na Carta de 

1988, que o tema em análise consta dos artigos 21 e 176. De fato, a interpretação do texto 

constitucional pode causar dúvidas quanto ao enquadramento jurídico relativo ao serviço de 

geração de energia elétrica. Isso porque a Carta da República foi elaborada num momento 

anterior a todas as reformas promovidas nesse segmento. Em outras palavras, o legislador 

constituinte optou por seguir a tendência histórica, elencando como competência da união 

explorar, diretamente ou mediante concessão, permissão ou autorização, os “serviços e 

instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água”. Para 

esclarecer qualquer dúvida quanto a esta temática, insta salientar que o Brasil, nesse ponto, 

inspirou-se no Direito Europeu ao empreender um processo de liberalização e privatização 

de alguns dos principais setores da economia. Esta liberalização também veio 

acompanhada de um novo modelo de regulação para competição, que transforma e adapta 

os conceitos tradicionais de serviço público. 

Na doutrina estrangeira, assinala Gaspar Ariño Ortiz (ORTIZ, 1997) que a essência 

da mudança consiste na “passagem de um sistema de titularidade pública sobre a atividade, 

concessões fechadas, direitos de exclusividade, obrigação de fornecimento, preços 

administrativamente fixados, caráter temporário (com reversão/resgate em todo caso) e 

regulação total da atividade, até o mínimo detalhe, para um sistema aberto, presidido pela 

liberdade de empresa, isto é, liberdade de entrada (prévia autorização vinculada), com 

determinadas obrigações ou encargos de ‘serviço universal’, mas com liberdade de preços e 

modalidades de prestação, com liberdade de investimento e amortização e, em definitivo, no 

                                                            
1 GRAU, Eros Roberto. Op. Cit. p.101-102. 



regime de concorrência aberta, como qualquer outra atividade comercial ou industrial, em 

que tem que lutar pelo cliente (não há mercados reservados nem cidadãos cativos)”. 

Assim, podemos notar que este regime jurídico das atividades competitivas possuem 

quatro liberdades: a) liberdade de entrada, de forma que todos os que preencham certos 

requisitos mínimos possam prestar os serviços (mediante autorização administrativa 

vinculada); b) livre acesso ao mercado, isto é, à rede, às infraestruturas e instalações 

essenciais; c) liberdade de contratação e de formação dos preços; e d) liberdade de 

investimentos, sem compromisso vinculante quanto a investimentos e taxas de retorno. 

Esses instrumentos são indispensáveis para que se possa realizar a competição – que é 

pressuposto para eficiência em qualquer atividade competitiva. 

 Não há dúvidas que o legislador infraconstitucional, atento as mudanças de 

paradigma implementadas na Europa, aplicou no Brasil modelo semelhante. Assim, a leitura 

do texto constitucional deve ser compatibilizada com as mudanças socioeconômicas que se 

passaram no país. Por certo, não há unanimidade na doutrina administrativista pátria a 

respeito da compatibilização de todas estas mudanças com o texto constitucional. De todo 

modo, tais divergências ocorrem única e exclusivamente no campo acadêmico e doutrinário, 

não havendo qualquer repercussão prática digna de nota. 

 Dentro desse processo de reforma do Estado foi editada, dentre outras, a Emenda 

Constitucional nº 6, de 1995, que, viabilizando juridicamente a abertura econômica ao capital 

estrangeiro, (i) revogou o artigo 171 da Constituição Federal; e (ii) alterou o § 1º do artigo 

176 de forma a possibilitar que empresas constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 

sua sede e administração no Brasil explorassem, mediante concessão ou autorização e em 

igualdade de condições com empresas de capital nacional, os aproveitamentos dos 

potenciais de energia hidráulica. Além desta importante mudança constitucional, a reforma 

do setor elétrico da segunda metade da década de 1990 foi realizada por meio de uma série 

de leis, dentre as quais: (i) a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que regulamentou as 

concessões e permissões de serviços públicos no Brasil; (ii) a Lei nº 9.074, de 7 de julho de 

1995, que regulamentou as concessões e permissões do setor elétrico; (iii) a Lei nº 9.427, 

de 26 de dezembro de 1996, que autorizou a criação da Agência Nacional de Energia 

Elétrica – ANEEL; (iv) a Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, que concluiu a primeira fase 

das reformas deste setor. 

 Nota-se que houve a clara à intenção do poder público em introduzir um ambiente 

competitivo no segmento de geração, como de fato o fez a partir da reforma empreendida 

nos anos de 1995-1998. Tal característica tornou-se ainda mais concreta com a 

comercialização de energia de forma livre pelos agentes geradores, isto é, com 

remuneração não atrelada a uma tarifa fixada pelo poder concedente, mas por preço. 

 Importante destacar que mesmo com a introdução na competição no segmento de 

geração, algumas regras típicas de Direito Público foram mantidas, no que concerne à 

exploração e aproveitamento hidrelétrico. O Decreto nº 2.003 esclarece o regramento 

jurídico atinente a figura do autoprodutor e produtor independente, elencando quais casos 

demandam a concessão de uso de bem público e quais demandam autorização do poder 

concedente. Assim, percebe-se que mesmo se tratando de serviço submetido ao regime de 

direito privado, ao menos quanto à liberdade de preços e liberdade de investimentos, há 

regras de direito público relativas ao aproveitamento hidráulico, prevendo-se, por exemplo, a 

reversão dos ativos, dado que atrelados ao bem público (o potencial hidrelétrico). 



 Com estas considerações, é possível concluir que no modelo atual vigente de 

regulação para competição, o serviço de geração de energia fora do regime de cotas 

(inaugurado pela Lei nº 12.783/13) se caracteriza pela liberdade de contratação e de 

formação de preços, pela liberdade de investimentos, com uma ressalva para geração a 

partir de fonte hidráulica, em que há reversão dos bens ao patrimônio da União, com a 

devida indenização, como já explicado.  

 Feitas estas considerações, restam pendentes algumas questões, especialmente no 

que se refere ao regime de transição das concessões vigentes antes da reforma de 1995. É 

o que será explicado a seguir. 

 

2. AS REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA AS CONCESSÕES DE GERAÇÃO ANTERIORES 

À LEI 9.074/95 

 O processo de transição das concessões de geração do setor elétrico vigentes 

anteriormente à reforma de 1995 teve início, na realidade, com a Lei 8.987/1995, que 

regulamentou o regime de concessões e permissões de serviços públicos, de que trata o 

artigo 175 da Constituição. Esta Lei procurou adequar as antigas concessões de serviço 

público às exigências constitucionais na matéria, em especial aquelas relativas à 

necessidade de prévia licitação e a existência de contrato específico. Nesse sentido, importa 

destacar que, antes da reforma de 1995, a configuração institucional do setor elétrico era 

bastante diversa, e as empresas operaram mediante atos de outorga gerais, e não 

contratos. 

 Coube então, ao legislador de 1995 traçar algumas regras gerais para adequar tais 

concessões, outorgadas em contexto completamente distinto, às novas regras 

constitucionais e legais. A regra de transição geral (independentemente do setor), contida no 

artigo 42 da Lei nº 8.987/1995 tratou de quatro diferentes situações de concessões 

anteriores à sua entrada em vigor, a saber: (i) aquelas de prazo determinado e vigentes no 

momento da edição da lei; (ii) aquelas de caráter precário e igualmente vigentes quando da 

edição da lei, (iii) as de prazo indeterminado e (iv) as concessões já vencidas no momento 

da edição da lei. 

 É possível observar, pelo dispositivo transcrito, que o caput do artigo determinava 

que as concessões vigentes em 1995 deveriam ser consideradas válidas pelo prazo fixado 

na outorga e que, findo esse prazo, poderia o serviço ser delegado a terceiros mediante 

novo contrato. Já as concessões em caráter precário, as de prazo vencido e as de prazo 

indeterminado deveriam permanece válidas pelo prazo necessário à realização dos 

levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das licitações (Art. 42, §2º). No 

entanto, como é sabido, as regras específicas de transição para o setor elétrico foram objeto 

de legislação específica, tendo em vista as particularidades deste setor. 

 No que diz respeito às regras especiais de transição, e especificamente para as 

concessões de geração alcançadas pelo artigo 42 da Lei 8.987/95, o artigo 19 da lei 9.074 

permitiu sua prorrogação pelo prazo de até 20 (vinte) anos, com o objetivo de garantir a 

qualidade do atendimento aos consumidores a custos adequados. Assim, procurou-se 

estabelecer uma transição razoável, respeitando os termos contratuais celebrados antes da 

entrada em vigor do novo marco regulatório, inclusive em respeito aos princípios da 

segurança jurídica, do ato jurídico perfeito, e da irretroatividade das leis. 



 Releva destacar, porém, que quando da renovação em comento, não houve qualquer 

preocupação em apurar eventual valor de indenização dos investimentos não amortizados 

ou depreciados. Na realidade, esse ponto sequer estava em discussão, seja pelo longo 

prazo proposto (prorrogação por 20 anos), seja pela escassez de recursos públicos para 

fazer frente a uma eventual indenização, dada a delicada situação fiscal do país à época. 

 

3. A EXTINÇÃO DAS CONCESSÕES ABRANGIDAS PELO ARTIGO 19 DA LEI 9.074/1995. 

COMO DETERMINAR QUAIS SÃO OS INVESTIMENTOS INDENIZÁVEIS? 

 O artigo 166, parágrafo único do Código das Águas dispõe que “No caso de reversão 

com indenização, será esta calculada pelo custo histórico menos a depreciação, e com 

dedução da amortização já efetuada quando houver”. 

 Por outro lado, o artigo 36 da Lei 8.987/95, dispõe que “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”. 

Especificamente no que se refere ao serviço de geração de energia elétrica, há também o 

Decreto 2.003, de 10 de setembro de 1996, que dispõe em seu artigo 20, §1º, que “Para 

determinação do montante da indenização a ser paga, serão considerados os valores dos 

investimentos posteriores, aprovados e realizados, não previstos no projeto original, 

e a depreciação apurada por auditoria do poder concedente”. 

 Como se vê, com exceção do Código das Águas (ainda vigente em parte), a 

legislação vigente não é clara quanto ao critério para o cálculo da indenização. Há dúvidas 

também sobre quais investimentos não depreciados ou não amortizados devem ser 

indenizados: se apenas os novos, realizados pelos concessionários para manutenção da 

prestação do serviço (leia-se do aproveitamento do potencial hidrelétrico), ou se também 

aqueles constantes nos projetos originais das concessões. 

 Entende-se, pela previsão do Decreto 2.003/1996, que os investimentos constantes 

dos projetos originais não são indenizáveis. Essa vedação, em breve síntese, se deve ao 

fato de o concessionário, nos casos de licitação, não poder pleitear indenização pelos 

investimentos necessários à implantação do projeto licitado (investimentos iniciais), dado 

que o equilíbrio econômico-financeiro da concessão se dá pela relação proposta do 

licitante X condições da concessão (o que inclui a obrigação de implantar o 

empreendimento tal como estipulado no edital). Se assim não fosse, estaríamos diante da 

absurda possibilidade de um licitante propor uma tarifa irrisória para obter a concessão e, ao 

final, pleitear a indenização do Poder Concedente. Essa lógica perversa é vedada pela 

matriz legal vigente pós Constituição. 

 Esclarecido esse ponto (sobre os investimentos iniciais), resta agora saber como o 

tema da indenização pelos novos investimentos foi tratado nos Contratos de Concessão 

celebrados a partir de 1995. Para isso, optou-se por dar um tratamento quantitativo obtido 

pela comparação das cláusulas contratuais referentes a indenização dos investimentos. 

 Notou-se, pela análise dos contratos de concessão, que é possível agrupar as 

cláusulas referentes em três grupos, sendo eles (a) aqueles que impõem que a indenização 

só será devida em relação aos investimentos autorizados pelo poder concedente, (b) 



aqueles que não exigem a autorização do investimento por parte do poder concedente e (c) 

aqueles que fazem menção à atualidade e continuidade do serviço2: 

 Nota-se, de início, que não houve um tratamento isonômico por parte do Poder 

Concedente ao longo do tempo, o que pode gerar disparidades e diversidade de critérios 

entre os concessionários. Além disso, a menção à necessidade de o investimento voltar-se 

à atualidade e a continuidade do serviço não se mostra cabível no segmento de geração. 

Isso porque, como foi exaustivamente explanado no item 2, esse serviço foi objeto de 

liberalização pelo Estado, com a introdução da concorrência, caracterizada pela liberdade 

de preços e de investimentos. Noutro giro, o que se concede nesse caso é o aproveitamento 

hidrelétrico, que é um bem público, nos termos do artigo 176 da Constituição. A menção 

expressa a atualidade e continuidade dos serviços só seria cabível no caso das concessões 

de serviços públicos.  

 Independente das críticas feitas acima, percebe-se que ao longo do tempo a cláusula 

cuja redação impunha que somente os investimentos autorizados pelo poder concedente 

seriam indenizados deixaram de constar nos contratos, havendo um único caso em 2011. 

De outra parte, a cláusula que fazia menção à atualidade e continuidade do serviço passou 

a constar com maior frequência. Veja-se:  

                                                         

Figura 1- Fonte: Cálculos feitos pelos autores 

 

 Conclui-se, também, que não houve uma mudança abrupta ao longo do tempo em 

relação ao modelo de cláusula a ser utilizada. É possível notar que a falta de uniformidade 

por parte do Poder Concedente em relação ao tema prolongou-se durante os 18 anos 

                                                            
2 Modelo 1 (necessidade de aprovação do poder concedente): Decorrido o prazo de vigência do presente 
Contrato e de sua eventual prorrogação, os bens e instalações vinculados à geração de energia elétrica no 
Aproveitamento Hidrelétrico, serão incorporados ao patrimônio da UNIÃO, mediante a indenização dos 
investimentos realizados, desde que autorizados pela ANEEL, e ainda não amortizados, apurada na forma da 
legislação pertinente. 
Modelo 2 (sem previsão de autorização do poder concedente): Extinta a concessão, operar-se-á, de pleno 
direito, a reversão, ao Poder Concedente, dos bens e instalações vinculados à exploração do Aproveitamento 
Hidrelétrico, procedendo-se os levantamentos e as avaliações, bem como a determinação do montante da 
indenização devida à Concessionária, observados os valores e as datas de sua incorporação ao sistema elétrico. 
Modelo 3 (menção à atualidade e continuidade do serviço – “investimentos prudentes”): No advento do termo 
final deste Contrato, todos os bens e instalações vinculados à UHE passarão a integrar patrimônio da União, 
mediante indenização das parcelas dos investimentos ulteriores, ainda não amortizados ou depreciados, que 
tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido, na forma 
dos arts. 35, § 4º, e 36 da Lei 8.987, de 1995. O valor será apurado mediante auditoria própria do Poder 
Concedente. 



analisados. Em 1996, por exemplo, houve a celebração de um contrato com cláusula sem 

menção à necessidade de autorização do investimento e um com menção a autorização. 

 Distintamente, em 1999, foram celebrados 13 contratos sem cláusula de autorização 

e 5 com a referida cláusula. O que poderia parecer uma tendência, no entanto, inverteu-se 

no ano seguinte, quando 12 contratos com cláusula de autorização em relação à 5 sem 

referida cláusula. 

 Ao observar puramente o aspecto da proporção da distribuição das cláusulas nos 

contratos, tem-se que os três tipos aparecem em relevante proporção, o que impõe uma 

solução harmônica e conjunta para que não haja tratamento desigual entre os 

concessionários. O gráfico abaixo ilustra essa ideia. 

 

Figura 2 - Fonte: Cálculos feitos pelos autores 

 Pelo disposto no gráfico, a maior parte das cláusulas possuem referência a 

necessidade de autorização do Poder Concedente (47%), ao passo que 39% não fazem 

menção nem a autorização do Poder Concedente, nem a obrigatoriedade de o investimento 

ser vinculado ao objetivo de garantir a continuidade e a atualidade dos serviços. Por fim, 

observa-se que 14% impõem que só serão indenizados os investimentos feitos para garantir 

a continuidade e a atualidade dos serviços. Considerando que o Modelo 3 não possui 

menção a autorização, não há óbice metodológico em incluí-los no Modelo 2. Com essa 

mudança, podemos contrapor a questão da obrigatoriedade da autorização ao longo do 

tempo. Ao ignorar o Modelo 3, nota-se que há uma proporção quase equânime entre o 

Modelo 1 e Modelo 2 (47% contra 53%). Desse modo, é possível inferir que estes dois 

grupos estiveram presentes ao longo de todo o período analisado. 

 No gráfico a seguir, nota-se que entre 1996 e 2002 as cláusulas com obrigatoriedade 

de autorização foram mais frequentes, ressalvando-se que, somente nos anos de 1997 e 

1999 houve menor proporção em relação aos contratos sem previsão de autorização dos 

investimentos. Verifica-se o gráfico abaixo. 



 

Figura 2 - Fonte: Cálculos feitos pelos autores 

 De modo distinto, no intervalo 2004-2014, há a nítida predominância de contratos 

com cláusulas de indenização sem menção de necessidade de autorização. Pode-se 

concluir, pelo exposto, que não houve, ao longo do tempo, uma padronização da cláusula 

por parte da ANEEL. Também é possível notar que as cláusulas do contrato são genéricas 

quanto ao critério de indenização a ser utilizado – se será o (i) o valor dos livros (valor 

contábil ou histórico), (ii) o valor dos livros (valor contábil ou histórico) atualizado 

monetariamente ou (iii) o valor de reposição. 

 O professor Marçal Justen Filho, sobre a questão do critério de indenização, 

esclarece o significado de cada um deles. Cita-se: 

Há dois critérios básicos para avaliação dos bens, ao final da concessão. Existe o método 

do custo histórico e o método do custo de reprodução. O primeiro toma em vista o valor dos 

bens no momento de sua aquisição, o qual deverá ser avaliado e amortizado a partir de 

então. O segundo considera o valor necessário, no momento da reversão, a obter os 

mesmos bens. A disputa sobre o método mais adequado dentre os dois ainda não foi 

solucionada na doutrina, especialmente no âmbito do Direito comparado. 

É quase impossível solucionar a questão de modo puramente teórico. A melhor solução 

será o ato convocatório determinar, de modo expresso, o critério a ser utilizado, tomando 

em vista as circunstâncias. Nada impedirá que se adotem métodos diversos de avaliação 

dos bens, segundo as suas peculiaridades, função e assim por diante. Ainda quando se 

adote o método do custo histórico, é imperioso ressaltar a impossibilidade de automático 

reembolso ao concessionário por todas as despesas realizadas. É indispensável determinar 

se a inversão foi prudente, adequada e justificada [...] Ou seja, o concessionário não pode 

transferir para o Estado o ônus com aquisições desnecessárias e inadequadas. [...] O 

Estado considerará, para fins de reversão, o menor valor necessário a adquirir os bens 

utilizados na concessão [...] Se fosse assegurado ao concessionário o direito de ser 

indenizado pelo valor histórico desembolsado, seria ele incentivado a promover aquisições 

fraudulentas 

 Assim, nota-se que a Lei nº 12.783/2013, ao propor a prorrogação das concessões 

referidas no artigo 19 da Lei nº 9.074, estabeleceu em seu artigo 8º, §2º, que “o cálculo do 

valor da indenização correspondente às parcelas dos investimentos vinculados a bens 

reversíveis, ainda não amortizados ou não depreciados, utilizará como base a metodologia 

de valor novo de reposição, conforme critérios estabelecidos em regulamento do poder 

concedente”. No entanto, importa ressaltar que, aos que recusaram a renovação proposta 

pela Lei, não há qualquer renúncia aos direitos existentes antes da Lei, podendo se alegar 

que houve violação ao direito adquirido destas concessionárias de receber a indenização 

pela metodologia do custo histórico. Deve-se ressalvar, no entanto, que o Poder 



Concedente possui o entendimento de que o citado artigo da Lei é aplicável a todas as 

concessionárias, independentemente de aceitação ou não dos termos propostos. 

 

4. CONCLUSÕES  

 Como demonstrado no tópico anterior, que há uma disparidade de tratamento 

relativo aos investimentos a serem indenizados. Percebe-se que há um grupo cujo contrato 

prevê a necessidade de autorização do poder concedente para tornar o investimento 

indenizável, enquanto para outro grupo não há essa obrigatoriedade. Sobreleva apontar que 

na ANEEL nunca houve preocupação de regulamentar esse tema. Diante dessa situação, 

propõe-se seja desconsiderada a necessidade de autorização do investimento por parte do 

poder concedente, alteração que se faz imperiosa pelo respeito aos princípios da isonomia, 

igualdade e impessoalidade. 

 Outro ponto a ser destacado diz respeito ao critério de indenização, observa-se que 

há uma falha grave nos contratos em não prever qual o critério utilizado para o cálculo, se 

seria a metodologia do custo histórico (contábil) ou do custo de reposição.  

Assim, recomenda-se a uniformização dos critérios a serem adotados pelo Poder 

Concedente tanto para a formar de abordar novos investimentos nas concessões de 

geração hidrelétrica, quanto para o critério a ser adotado para a quantificação das 

indenizações. 
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