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Leandro Caixeta Moreira 

Experiência Todos os trabalhos mencionados foram feitos em 
conjunto com o brilhante quadro de servidores da ANEEL 

Julho de 2005 – Setembro de 2006  
Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade 
- ANEEL 
 Fiscalização de diversos aspectos do serviço de distribuição 

de energia elétrica, como: universalização do serviço, 
aplicação da tarifa social, qualidade do serviço técnico e 
comercial, validação da base de remuneração nos 
processos de revisão tarifária, dentre outros. 

 
Setembro de 2006 – Setembro de 2013  
Superintendência de Regulação Econômica - ANEEL 
 Desenvolvimento de metodologias aplicáveis aos 

processos de revisão tarifária, tais como: custos 
operacionais eficientes; nível regulatório de perdas não 
técnicas; ganhos de produtividade; incentivos à melhoria da 
qualidade; outras receitas, dentre outros. 

 Implementação das metodologias nos processos de 
revisão tarifária de transmissoras e distribuidoras. 

 Coordenação dos processos de revisão tarifária da ANEEL, 
relativos às distribuidoras e transmissoras, entre setembro 
de 2008 e setembro de 2013 

 
Setembro de 2013 em diante  
Assessoria da Diretoria da ANEEL 
 Acompanhamento dos processos deliberados pela 

Diretoria Colegiada da ANEEL 
 Avaliação do regime excepcional de sanções e regulatório 

que viabilizou a troca do controle societário do grupo rede. 
 Mudança do posicionamento da Agência quanto aos 

excludentes de responsabilidade de geradores. 



 Desenvolvimento da Conta ACR que, em momento de 
crise, obteve quase R$ 22 Bilhões em financiamento. 

 Revisão dos limites máximos e mínimos do Preço de 
Liquidação das Diferenças aplicáveis em 2015, durante crise 
financeira do setor elétrico. 

 Novo contrato para a renovação das concessões de 
distribuição prorrogadas em 2015. 

 Acompanhamento do processo de implementação das 
bandeiras tarifárias. 

 Coordenação do Grupo de Trabalho que acompanha as 
Distribuidoras Designadas com vistas à licitação das 
concessões. 

 Participação em discussões sobre Medidas Provisórias, 
Projetos de Lei, Decretos, Portarias, Consultas e Audiências 
Públicas relativas ao Setor Elétrico. 

 Representações institucionais da ANEEL em diversos 
fóruns, como seminários, congressos, audiências públicas 
na Câmara e Senado. Temas diversos como: bandeiras 
tarifárias, tarifas de transmissão, fiscalização dos encargos 
setoriais, processo tarifário, novas tecnologias, propostas 
de alteração do marco regulatório do setor elétrico, 
distribuidoras designadas, projetos de conversão de 
medidas provisórias. 

  

Novembro de 2008 a Maio de 2011 
Membro da Comissão de Ética da ANEEL 

 

Formação 

 

1999 - 2004 Universidade de Brasília - UnB 
 Graduação em Engenharia Elétrica. 
 Trabalho de conclusão: Perdas em Sistemas Elétricos de 

Distribuição. 
 

2008 - 2009 Universidade de Brasília - UnB 
 Especialização em Direito Regulatório da Energia Elétrica. 
 Artigo: Política tarifária, assimetrias resultantes e possíveis 

aperfeiçoamentos. 
 



2015 - 2016 Universidade de Brasília - UnB 
 Mestrado em Economia do Setor Público. 
 Dissertação: Um novo Mercado de Energia Elétrica para o 

Brasil. 
 
 

Cursos 
Ministrados 

Professor eventual de cursos sobre o setor elétrico na 
Fundação Getúlio Vargas – FGV e Centro Universitário de 
Brasília - UniCEUB  

  

 


