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A presente comunicação tem o objetivo de apresentar alguns resultados de um estudo
em desenvolvimento sobre a história do setor de energia elétrica brasileiro, a partir da
abordagem de seus aspectos empresariais, e que tem como objetivo específico a atuação da
CBEE (Companhia Brasileira de Energia Elétrica) em Petrópolis, no período de 1909
(constituição da companhia) e 1927 (venda da mesma à Amforp).

1)A lei e a eletricidade no Brasil, 1889-1930

Na chamada República Velha não havia um órgão específico com a função reguladora e
normatizadora do setor de energia elétrica no Brasil, ou seja, não havia uma autoridade
pública federal sobre recursos considerados estratégicos, que definissem a demarcação
interna de competências, direitos e responsabilidades sobre estes recursos. Portanto, não
havia a institucionalização de uma política para o setor elétrico no Brasil.1
“A produção e a venda da energia elétrica nasceram há cerca de trinta anos, não havendo
então, bases para a fixação das linhas gerais de sua exploração comercial.

1

Cabe lembrar que do ponto de vista político, o período da chamada República Velha caracterizou-se pelo
predomínio dos grupos agrários, sob a hegemonia dos cafeicultores paulistas, que acabariam por implantar um
regime consubstanciado na federação e baseado na maximização do poder das oligarquias estaduais,
viabilizada a partir do coronelismo. Mas estes grupos não constituíram, de forma alguma, um grupo
monolítico e isento de conflitos. Estes ocorriam tanto intraclasse dominante, como também com os setores
médios urbanos e operários, que eram forças sociais importantes. Logo, apesar do Estado (sociedade política)
ser dominado pelos interesses do complexo agrário-exportador, sobretudo os interesses do café, há também a
canalização de demandas e de representações de interesses de outros setores sociais neste Estado.
MENDONÇA, Sônia Regina de. História Geral do Brasil. Maria Yedda Linhares (coordenadora). Rio de
Janeiro: Campus, 1990. p.229-232. Ressaltamos, além disso, que o crescimento industrial e a expansão dos
serviços públicos – terreno no qual os primeiros serviços de eletricidade se desenvolveram – estavam
diretamente ligados a esse complexo agroexportador, e a “indústria” e o “café” estabeleciam uma relação
entre si de “unidade e contradição”. SILVA, Sérgio. Expansão Cafeeira e Origens da Indústria no Brasil. 8ª
Ed. São Paulo: Alfa-Omega, 1995.
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Arbitrários e empíricos foram os preços estabelecidos, fixados nos contratos e trazidos até a
época atual; depois, um surto maravilhoso da indústria elétrica, tornou tais contratos fontes de
lucros exagerados, que vêm levantando protestos violentos das populações servidas”.2

As primeiras aplicações de energia elétrica, no Brasil, ocorreram ainda no século XIX,
no período imperial. Em 1879, inaugurava-se a iluminação elétrica na Estação D. Pedro II
(atual Central do Brasil), localizada na cidade do Rio de Janeiro, marcando, pela primeira
vez, a utilização da luz elétrica em caráter permanente no Brasil. Neste momento,
verificaram-se novos avanços na exploração e utilização da eletricidade: em Campos
(1833), Rio Claro (1884), Porto Alegre (1887), Juiz de Fora e São Paulo (1889), todas
dispondo de iluminação pública elétrica; Ribeirão do Infermo (1883), Ribeirão dos
Macacos (1887) e Cachoeira dos Marmelos (1889), destacavam-se no campo da exploração
de energia elétrica.3
Estas experiências eram contemporâneas àquelas ocorridas na Europa e nos Estados
Unidos, inclusive, a primeira Exposição Internacional de eletricidade que ocorreu em Paris,
foi em 1881.4 Estas nossas primeiras experiências, que levaram à entrada em operação de
pequenas usinas termelétricas e hidrelétricas, em fins do século XIX, se deveram,
sobretudo, à necessidade de fornecimento de energia para serviços públicos de iluminação,
tração e atividades econômicas (mineração, beneficiamento de produtos agrícolas, fábricas
de tecido, serrarias)5.
2

GUINLE, Eduardo. A Light e seus negócios da China. Artigo escrito em 1933 pelo empresário brasileiro
Eduardo Guinle e republicado.Cadernos de Opinião. Rio de Janeiro: Ed. Inúbia. Brasil. S/data.p. 27-33.
3
Estamos fazendo referência a geração termelétrica e hidrelétrica. Em 1889, a potência geradora de energia
elétrica instalada, no Brasil, em MW de origem térmica era de 0,500 e de origem hidráulica era de 0,250. Em
1909, a potência de origem térmica saltou para 13,050 MW e a de origem hidráulica saltou para 103,034 MW.
O que demonstra que o imenso potencial hidrelétrico do País foi a alternativa adotada a partir do início do
século XX. VILLANOVA, Anníbal & SUZIGAN, Wilson. Política do Governo e Crescimento da Economia
Brasileira, 1889-1945.3ª ed. Brasília: IPEA, 2001. pp. 387-388 e LIMA, José Luís. Estado e Energia no
Brasil: o setor elétrico no Brasil, das origens à criação da Eletrobrás ( 1890-1962) São Paulo: IPE/USP, 1984.
p. 15.
4
LAMARÃO, Sérgio Tadeu de Niemeyer. A energia elétrica entra em cena. II Congresso Brasileiro de
História Econômica e 3ª Conferência Internacional de História de Empresas. Vol II. 13/10/1996.
5
Cabe salientar que pouco tempo depois período compreendido entre 1906 e 1914 - quando muitas das
empresas de energia elétrica se instalaram no Sudeste -, “correspondeu a um dos raros momentos da história
econômica do Brasil onde houve uma evolução favorável das relações de troca coexistindo com o influxo de
capital estrangeiro razoavelmente sustentado, além de corresponder a um período de marcada aceleração na
acumulação de capital industrial”- ainda que não contínua- e surpreendente crescimento dos investimentos em
infra-estrutura. FRITSCH, Wiston. Aspectos da política econômica no Brasil, 1906-1914, in: NEHAUS,
Paulo (coordenador). Economia Brasileira: uma visão histórica. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1980. p. 257258.
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No entanto, a geração termelétrica e hidrelétrica, tanto no último quartel do século
XIX, quanto durante toda a Primeira República resumiram-se, em sua grande maioria, a
esforços de caráter local, pois a Constituição de 1891, marcada pelo federalismo
exacerbado, assegurou ampla autonomia aos governos estaduais e municipais6, restringindo
a ação do governo federal e o papel representado pelo legislativo. O Congresso Nacional
legislava apenas sobre terras em minas de propriedade da União7, onde as minas
pertenciam aos donos do solo, não havendo distinção entre propriedade do subsolo e das
quedas d’águas e das terras circundantes.8 Portanto, entendia-se que as jazidas minerais, as
quedas d’água, todos os recursos hídricos em geral, eram acessórios à propriedade da terra.
Então, o proprietário da terra detinha as riquezas do subsolo, aproveitando para qualquer
finalidade – fins industriais, energéticos ou de utilidade pública.
Este ordenamento jurídico que determinava parte do Estatuto legal que regeu o setor
elétrico, outorgou enormes poderes aos estados e municípios e, ao mesmo tempo, limitou a
interferência da União na indústria da eletricidade (geração, transmissão e distribuição),
abrindo espaços de negociação entre os poderes concedentes9, na época, e as empresas
concessionárias.
Logo, a interferência do governo federal na indústria de energia elétrica durante a
Primeira República, reduziu-se a medidas isoladas na regulamentação destes serviços. Em
matéria de distribuição, os municípios foram os verdadeiros poderes concedentes, pois
muitas vezes para se passar uma linha de transmissão para uma empresa particular era
necessária a autorização da prefeitura. E quanto às concessões para o aproveitamento e

6

O municipalismo foi amplamente desenvolvido, assegurando-se autonomia dos municípios pela eletividade
dos vereadores e prefeitos. FERREIRA, Pinto. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva,
1991.p.58-60
7
Art. 34 da Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1891. Em 1902, a Comissão Revisora do projeto de
Código Civil consagrara o domínio da União sobre os rios que banhassem os territórios de mais de um estado,
apoiando-se no princípio constitucional que atribuíra ao congresso a competência para legislar sobre a
navegação dos rios que banhem mais de um estado ou se estendam a território estrangeiro”. Artigo 4,
parágrafo 6. In: MEMÓRIA DA ELETRICIDADE. Debates Parlamentares Sobre Energia Elétrica na
Primeira República: o processo legislativo. Rio de Janeiro: Memória da Eletricidade,1990. p. 18.
8
LIMA, José Luiz. Op.cit. p. 15.
9
Principalmente os municípios, pois a expansão dos serviços de eletricidade era tipicamente municipal,
especialmente os de iluminação e tração. Idem. Ibidem. p. 15. MEMÓRIA DA ELETRICIDADE. A
Eletrobrás e a História do Setor de Energia Elétrica no Brasil: ciclo de palestras.Feliciano Dias
(coordenação) Rio de Janeiro: Memória da Eletricidade. 1995. p. 14-15. O Art. 68 da Constituição Federal de
1891 afirmava que os estados tinham que se organizar de forma que assegurassem a autonomia dos
municípios em tudo que respeitasse seus interesses peculiares.
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utilização das quedas d’água, os estados exerceram uma competência quase exclusiva, pois
dispuseram, de fato, de amplo domínio sobre as águas públicas.10
Foram poucas as vezes que, neste período, o governo federal atuou como poder
concedente em matéria de aproveitamento hidrelétrico. Em 1901 foi apresentado à Câmara
um projeto para o aproveitamento da cachoeira de Marimbondo (SP-MG) para a produção
de energia elétrica.Este projeto tramitou no Congresso de 28/11/1901 até 13/11/1902,
quando após parecer da Comissão de Obras Públicas da Câmara, foi recomendada sua
aprovação. Em 21/07/1903, através do Decreto n. 994 o projeto, com algumas
modificações, foi aprovado e determinava:
Art. 2 –“ É o Poder Executivo igualmente autorizado a conceder ao cidadão Jesuíno da Silva
Mello permissão para construir na referida cachoeira do Marimbondo obras de derivação e outras
necessárias á utilização da mesma cachoeira como força motriz pra os estabelecimentos industriais
(curtumes, fábricas de banha de porco, de conservas, de extrato de3 carnes) que pretende fundar
nos terrenos de sua propriedade, situados de uma a outro lado da dita cachoeira, e, bem assim, para
o tramway elétrico destinado a ligar os ditos estabelecimento à estação da estrada de ferro, mais
próxima(...).”11

Em 1903, de acordo com a emenda n.17 à proposição de despesa do MIVOP
(Ministério da Indústria, Viação e Obras Públicas) de 1903, transformada na Lei n.145 de
31/12/1903 e estabelecia12:
“Art. 23 – O governo promoverá o aproveitamento de força hidráulica para transformação em
energia elétrica aplicada a serviços federais, podendo autorizar o emprego do excesso da força no
desenvolvimento da lavoura, das indústrias e outros quaisquer fins, e conceder favores às
empresas que propuserem a fazer esse serviço. Essas concessões serão livres de quaisquer ônus
estaduais ou municipais.”13

Em 1904 foi aprovado o Decreto n. 5.407 de 27/12/1904, que procurou estabelecer
regras básicas para os contratos de concessão de aproveitamento aplicado a serviços
federais, regulando a Lei n. 1.145 de 31/12/1903. Este Decreto afirmou, basicamente, os
10

CENTRO DE MEMÓRIA DA ELETRICIDADE. Debates Parlamentares sobre Energia Elétrica na
Primeira República: o processo legislativo.Texto de Paulo Brandi Cachapuz. Rio de Janeiro: Memória da
Eletricidade, 1990.p. 17.
11
BRASIL.Coleção das Leis de 1903, vol. I. p.27-29. In: MEMÓRIA DA ELETRICIDADE. Debates
Parlamentares Sobre Energia Elétrica na Primeira República.Texto de Paulo Brandi de B. Cahapuz.Rio de
Janeiro: Memória da Eletricidade, 1990. p. 29.
12
A União fez a sua atuação mais abrangente. Esta lei procedeu do Senado, da Comissão de Finanças, por
parte de Feliciano Augusto de Oliveira Pena e Ramiro Fortes Barcelos, do Rio de Janeiro. MEMÓRIA DA
ELETRICIDADE. Op. cit. acima, p. 30.
13
Coleção das Leis de 1903, vol. I. p. 268. p. 30. Idem.
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seguintes princípios: concessão sem privilégio, prazo máximo da concessão de 90anos,
reversão para a União dos bens utilizados na concessão, sem indenização, redução tarifária
sempre que os lucros líquidos do concessionário superassem a remuneração anual de 12%
sobre o capital aprovado pelo governo, autorização para o concessionário promover
desapropriação, nos contratos será fixada uma tarifa para o fornecimento da energia elétrica
ao Governo e aos particulares e será revista no fim do terceiro ano e daí por diante de cinco
em cinco anos, as concessões serão livres de quaisquer ônus estaduais ou municipais e
competência exclusiva da União para autorizar concessões de aproveitamento hidrelétrico
nos rios de domínio federal.14Entretanto, este Decreto não tinha força de lei para todos os
contratos de concessão de aproveitamento hidrelétrico, pois dizia respeito aos serviços
federais.
Na verdade, no período em tela, as prefeituras é que exerceram, em todo o Brasil,
um papel central no que diz respeito à distribuição de energia elétrica, pois todos os
serviços públicos de âmbito local - inclusive a iluminação e o transporte elétricos –
dependiam de concessões por elas outorgadas. Se a municipalidade aceitasse a proposta de
uma companhia firmava-se um contrato entre as partes, estabelecia-se o valor das tarifas e
o prazo da concessão, prevalecendo, na maioria dos casos, o poder de barganha das
concessionárias no estabelecimento de prazos e tarifas15.
No entanto, esta ausência de poder da União sobre os serviços estaduais e
municipais, não se verificou com relação às vantagens oferecidas pela União às
concessionárias de serviços públicos. Por iniciativa de Francisco Glicério (SP), o congresso
aprovou a emenda à proposição do Ministério da Indústria Viação e Obras Públicas de
1904, autorizando o presidente da República a conceder isenção de direitos aduaneiros às
14

BRASIL. Ministério da Agricultura Serviço de Informação Agrícola. Energia Hidráulica no Brasil.
Coletânea de legislação organizada por Gustavo Adolfo Bailly, 1943.
15
. No caso do Rio de Janeiro, A Constituição estadual, promulgada em 1892, proibiu às Câmaras Municipais
outorgarem concessões às empresas prestadoras de serviços públicos, determinando que somente a
Assembléia Legislativa poderia fazê-lo, levando o governo do estado a arcar com determinadas despesas, que
caberiam às municipalidades. Além disso, o estado do Rio de Janeiro foi um dos primeiros a legislar sobre a
exploração dos recursos hídricos para fins de produção de energia elétrica. Em 6/11/1905, o presidente do
estado, Nilo Peçanha, promulgou a lei n° 717 que estabelecia que ao Executivo estadual cabia outorgar a
concessão aos interessados, que as Câmaras Municipais estavam proibidas de conceder direitos de
exclusividade para a produção e venda de energia elétrica e de autorizar a passagem de linhas de transmissão
em suas circunscrições, que ficariam a critério do governo do estado, desde que não prejudicassem os serviços
municipais. MEMÓRIA DA ELETRICIDADE. A Cerj e a História da Energia Elétrica no Rio de Janeiro.
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empresas de energia elétrica que se constituíssem para fins de utilidade ou conveniência
pública, bem como direitos de desapropriação dos terrenos e benfeitorias indispensáveis à
instalação e execução dos seus serviços - Lei n. 1.316, de 31/12/190416, que beneficiou
tanto as empresas que prestavam serviços federais, quanto as que prestavam serviços aos
estados e municípios.
O Decreto n. 5.656 de 22/08/1905 regulava a concessão de favores às empresas de
eletricidade gerada por força hidráulica, que se constituíssem para fins de utilidade ou
conveniência pública e determinava que o Presidente da República do Brasil, usando da
autorização constante da lei n. 1.316, de 31/12/1904, decretava, entre outros, que a
desapropriação versaria sobre os terrenos e benfeitorias indispensáveis às instalações e
execuções dos serviços a cargo das mesmas empresas, requereriam isenção de direitos
aduaneiros para cada partida de material que recebessem, que a desapropriação de terrenos
e benfeitorias seriam feitas mediante decretos especiais, expedidos de acordo com as
plantas previamente aprovadas pelo governo.17
Houve, entretanto, em 1906, uma tentativa de reestruturação deste quadro jurídico
com a lei n° 1.617 de 30/12/1906 do deputado Inácio Tosta (BA) que no Art. 35.,
autorizava o presidente da República Afonso Pena a mandar organizar o Código Rural e
Florestal e dos de Mineração e Águas da República, submetendo-as à aprovação do
Congresso, cadastrando estradas em trafego no país, os rios e quedas d’água suscetíveis de
aplicação a fins de utilidade pública , abrindo para isso os necessários créditos18. Por
solicitação do Ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas, Miguel Calmon, o jurista
Alfredo Valadão foi encarregado de redigir o projeto de Código das Águas da República,
documento apresentado ao Congresso Nacional em 1907.19
Em seu projeto, e especificamente no primeiro livro – era um total de nove-,
Valadão tratou da discriminação das águas públicas de uso comum e das águas particulares,
ampliando consideravelmente as águas de domínio público, apesar de não significar um
Coordenadoria de Pesquisa de Renato Feliciano Dias. Rio de Janeiro: Memória da Eletricidade, 1993. p. 6667.
16
Idem. p. 13.
17
Idem. p. 13-14.
18
BRASIL. Ministério da Agricultura Serviço de Informação Agrícola. Energia Hidráulica no Brasil.
Coletânea de Legislação Organizada por Gustavo Adolfo Bailly, 1943. p 15.
19
MEMÓRIA DA ELETRICIDADE. Debates Parlamentares Sobre Energia Elétrica na Primeira República.
Texto de Paulo Brandi de B. Cahapuz. Rio de Janeiro: Memória da Eletricidade, 1990 p.18.
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aumento dos poderes da União sobre o controle dos aproveitamentos hídricos. No segundo
livro, discutiu a questão do domínio da União (ressaltando a necessidade da volta à União
de grande parte do patrimônio nacional) e dos Estados sobre os rios, mas esta achava-se
limitada pela Constituição. Quanto ao aproveitamento das águas públicas e particulares
preocupou-se com o problema da utilização para a produção industrial de eletricidade, mas
ofereceu poucos elementos acerca do conteúdo da concessão, não estabelecendo prazo e
limitando-se a proibir as concessões com caráter de perpetuidade, e não tratou da
regulamentação da indústria de energia elétrica, assunto que, segundo o autor, deveria
constar de uma lei específica.20
Este projeto chegou à Câmara dos Deputados em 26/11/1907, e permaneceu
praticamente engavetado até 191121, e após intermináveis discussões nas casas do
Congresso Nacional, o projeto finalmente estancou na Câmara dos Deputados de 1923 a
1930.
Este regime jurídico sofreu uma alteração significativa em 1920 com a criação da
Comissão de Estudo de Força Hidráulicas

22

e em 31/12/1922 pela aprovação da Lei n.

4.625, que criou o imposto de consumo sobre energia elétrica, sendo a seguir baixado o
Decreto n.15.996 de 31/03/1923 que regulamentou a fiscalização e cobrança do imposto de
consumo sobre energia elétrica23.

20

MEMÓRIA DA ELETRICIDADE. Op.cit. acima .p. 18-21.
Este quadro institucional foi objeto de preocupação também no Clube de Engenharia. Em 1911, várias
reuniões versaram sobre a questão, onde procuraram ressaltar a necessidade de se marcar as esferas de
jurisdição municipal, estadual e federal em matéria de concessão de instalação elétrica; de prescrições
uniformes que definissem e precisassem as condições de segurança e bom funcionamento das instalações
elétricas; sistemas de tarifas, conciliando os interesses das empresas e dos consumidores. Como resultado
destas discussões, o presidente do Clube chegou e enviar um ofício ao Ministro da Viação e Obras Públicas e
Agricultura, Indústria e Comércio, solicitando a necessidade da formação de uma comissão para resolver o
problema.REVISTA DO CLUBE DE ENGENHARIA, n° 28. Atas das Sessões 112ª, 113ª e 117ª de 1911. p.
196 e 228, 1926.
22
LIMA, José Luiz. Op. cit. p. 17
23
Este imposto incidia sobre o consumo de força e luz e, além disso, estavam isentos: o consumo inferior a 20
KWh mensais, os kilowats-hora consumidos pelas empresas geradoras e distribuidoras de energia elétrica e
pelas de serviços públicos ( água, gás, luz, esgoto, telefone, telégrafo e viação), fornecimento de energia, feita
pelas empresas geradoras às simplesmente distribuidoras, o consumo proveniente de iluminação pública e de
repartições, serviços e oficinas da União, dos Estados e Municípios. BRASIL. Ministério da Agricultura
Serviço de Informação Agrícola. Energia Hidráulica do Brasil. Coletânea de Legislação organizada por
Gustavo Adolfo Bailly. Rio de Janeiro, 1943. p. 18 e MEMÓRIA DA ELETRICIDADE. Debates
Parlamentares Sobre Energia Elétrica na Primeira República: o processo legislativo. Texto de Paulo B. B.
Cachapuz. Rio de Janeiro: Memória da Eletricidade, 1990. p. 51.
21
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Logo, estavam as concessionárias livres de ônus estaduais e municipais, e de
direitos aduaneiros federais, enquanto o consumo de energia elétrica gravava o usuário com
o imposto federal do mesmo nome. Além disso, é fundamental ressaltar a questão das
tarifas, pois embora o Decreto 5.407, de 1904, estipulasse as revisões trienais e
qüinqüenais, muitos contratos abriam a possibilidade de se reduzir a revisão tarifária, pois o
pagamento do serviço prestado era feito metade em papel-moeda e metade em ouro, ao
câmbio médio do mês de consumo. Essa forma de pagamento era denominada cláusulaouro e permitia as empresas concessionárias condições de reajustar com maior rapidez as
tarifas de fornecimento de energia elétrica.24
Portanto, em termos de regulamentação das atividades de energia elétrica muito
pouco se avançou nesse período e os “contratos de concessão definiram a natureza e o
regime de exploração dos serviços de eletricidade até a década de 1930”, pois a União
revertia às esferas estadual e municipal a competência para firmar contratos.25 O que nos
confirmam os professores Alcino Salazar, Mário Masagão e Themístocles Cavalcanti26:
“Na verdade, até 1943 não se alterou a condição jurídica das concessões do serviço de
fornecimento de energia elétrica – as concessões foram reguladas pelas cláusulsa dos
contratos.(...)”. Julho de 1960, Alcino de Paula Salazar.
“Quando sobreveio a Revolução de 1930, os contratos eram a fonte reguladora dos direitos
e deveres do poder público e dos concessionários, inclusive quanto a tarifas, não se admitindo por
elas, alterações que não decorressem de acordos bilaterais.” Mário Masagão.
“ Aquela era época de grande prestígio dos contratos. No direito administrativo, grande era
o prestígio do contrato, e do contrato de direito privado sem o conteúdo próprio do direito público
e administrativo.
Contratos eram as concessões, como até contratuais eram as relações entre os funcionários
públicos e o Estado”. Themístocles Cavalcanti.

Os direitos e obrigações das concessionárias eram estabelecidos pelos regimes dos
contratos de concessão, com ou sem privilégios, gerando variadas cláusulas e realizando
um processo de experimentação jurídica, onde a prática dos “lobbies”, ou seja, grupos de
pressão articulados nas áreas financeira, política, jornalística e diplomática, além da

24

BRANCO, Catulo. Energia Elétrica e Capital Estrangeiro no Brasil. São Paulo, Alfa-Ômega, 1975, p.
XXII.
25
LIMA, José Luiz. Op. cit. p.16.
26
As concessões de energia elétrica no Brasil. Pareceres de Alcino Salazar, Mário Masagão e Themístocles
Cavalcanti. Rio de Janeiro, 1962. Consulta da Rio Light S/A. Serviços de Eletricidade e Carris. P. 19-50.
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