Nelson José Hubner Moreira
Diretor-geral da ANEEL – 2009 a 2013
Nascido em Lajinha, no interior de Minas Gerais, é formado em Engenharia Elétrica pela
Universidade Federal Fuminense (RJ) e se especializou em Matemática com a pós-graduação pelo
Centro de Ensino Unificado de Brasília. Iniciou a carreira na Companhia Energética de Brasília (CEB)
na área de projetos de redes subterrâneas e iluminação pública. Com a ascensão profissional, atuou
nas áreas de projetos, planejamento energético, estratégico e empresarial até assumir a Diretoria de
Distribuição da concessionária.
Trabalhou na Aneel em 2000 como coordenador de projetos da superintendência de Fiscalização dos
Serviços de Energia Elétrica. Dois anos depois, enquanto atuava no MME, recebeu o convite para
participar da equipe de transição do governo do recém-eleito presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Retornou ao MME como chefe de gabinete da ministra Dilma Rousseff a partir de 2003, no qual
atuou na reestruturação do Ministério e nas discussões e propostas que resultaram na consolidação
da Lei nº 10.848/2004, com o novo Modelo do Setor Elétrico Brasileiro.
A indicação de Nelson Hubner pela Presidência da República para o cargo de diretor-geral da Aneel
ocorreu em 10 de dezembro de 2008 por meio da mensagem nº 992 publicada no Diário Oficial da
União no dia seguinte (11/12). Na sabatina, realizada na Comissão de Infraestrutura do Senado
Federal no dia 18 de dezembro, foi aprovado por unanimidade pelos 16 senadores presentes. A
aprovação pelo Plenário do Senado foi no último dia 04 de março, no qual obteve 55 votos: com 46
senadores votos sim, nove votos não e nenhuma abstenção. Hubner vai suceder Jerson Kelman, cujo
mandato de diretor-geral se encerrou no último dia 13 de janeiro.
Por sua atuação no setor elétrico recebeu diversas condecorações. Entre elas: A Grande Oficial da
Ordem de Rio Branco, honraria recebida em abril de 2007, por ter se destacado em serviços
prestados ao País e a Comenda Antônio Secundino de São José outorgada pelo Governo do Estado de
Minas Gerais, em maio de 2006, como personalidade que prestou serviços relevantes pelo
desenvolvimento agropecuário e pela preservação do meio ambiente.

Ministro interino de Minas e Energia por oito meses – entre maio de 2007 e janeiro de 2008;
Secretário-Executivo do MME por dois anos – a partir de maio de 2005;
Chefe de Gabinete da ministra de Estado de Minas e Energia, Dilma Rousseff – 2003/2005;
Assessor no Departamento de Política Energética do MME – 2002;
Assistente da Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade (SFE) da Aneel – 2000/2001;
Diretor da Associação Brasileira de Empresas de Distribuição (Abradee) – 1998;
Diretor de Distribuição da Companhia Energética de Brasília (CEB) – 1995/1998.

