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RESUMO

A pretensão deste trabalho é a de discutir desafios regulatórios referentes à
comercialização da energia elétrica produzida pela geração distribuída a partir do
paradigma do desenvolvimento sustentável, enfatizando a interação entre o uso das
fontes renováveis e da abertura do setor aos benefícios trazidos pela competição.
A partir de pressupostos metodológicos interdisciplinares e de diferentes teorias
regulatórias, são tecidos breves comentários sobre as peculiaridades do setor elétrico
nacional. A monografia ainda aborda aspectos gerais e regulatórios desta modalidade
distribuída de geração de energia elétrica, realizando, também, apontamentos sobre
a tecnologia das redes elétricas inteligentes: as smart grids. Ao final do trabalho é
prospectada a possibilidade de comercialização livre da eletricidade produzida por
este sistema descentralizado, perpassando por panoramas regulatórios para o setor,
sinalizados pelas autoridades que o compõem. O trabalho procura estar sempre
voltado às necessidades práticas dos agentes no que se refere à modalidade de
geração descentralizada de energia elétrica, tendo em vista não apenas a existência
de conflito entre os interesses do setor, mas também as demandas daqueles que
pretendem produzir eletricidade para seu autoconsumo. Não se olvida, tampouco, a
urgente necessidade de expansão e integração da matriz energética brasileira com
as fontes renováveis e os objetivos do setor elétrico nacional de segurança de
abastecimento, universalização de acesso e modicidade tarifária.

Palavras-chave: Geração Distribuída. Energias Renováveis. Mercado Retalhista.
Redes Elétricas Inteligentes. Liberalização da Comercialização de Energia.



ABSTRACTS

This essay aims to discuss regulatory challenges referring to electric power
markets of distributed generation based on the sustainable development paradigm,
stressing the interaction between the use of renewable sources and the opening of
the sector to competition benefits. From interdisciplinary methodologic assumptions
and different theories of regulation, brief comments over the national power sector
particularities are made. This work also raises subject to general and regulatory
aspects of this distributed generation of electric power, while taking notice of the smart
grid technology. By the end of this essay, the possibility of the implementation of a
retail market referring to the electricity produced by distributed generation is
prospected, as well as regulatory outlooks to the sector, indicated by the authorities
that comprise it. The essay try to be always aware of the practical needs of the
players in relation to the decentralized electric power generation, bearing in mind not
only the existence of conflicts between the sector’s interests, but also the demands
from the ones that aim to produce electricity for its self-consumption. Neither are
forgotten the urgent need to expand and integrate the Brazilian electric grid with the
renewable sources and the national power system’s goals of security of supply,
access universalization and promotion of reasonable tariffs.

Key-words: Distributed Generation. Renewable Energy. Retail Market. Smart Grids.
Liberalization of Power Markets.
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1 INTRODUÇÃO

A energia elétrica se coloca no cenário mundial como insumo de vital importância

para o desenvolvimento das atividades mais básicas da sociedade. O desenvolvimento

da tecnologia, o paradigma sustentável e a vontade de diminuição da atuação direta do

Estado no setor elétrico trazem alterações nos limites de suas possibilidades futuras.

Identifica-se, no século XXI, a necessidade de diversificação da matriz

energética, bem como a efervescência das discussões relativas ao advento da nova

tecnologia das redes inteligentes, à qual Fabio de Oliveira Toledo se referiu como

“uma verdadeira revolução não apenas tecnológica, mas mercadológica”.1

Também, Jeremy Rifkin2 defende a emergência de uma era de custo zero,

ou seja, de produtos e serviços praticamente gratuitos a partir do desenvolvimento

da internet das coisas, formando o que ele chama de “bens comuns colaborativos”.

Na concepção do autor, a tendência é de que a sociedade seja capaz de obter

energia – podendo, assim, carregar veículos, aquecer casas, acessar a Internet – a

custo praticamente zero, a partir da transformação das residências pessoais em

microusinas elétricas.

A geração distribuída, em sendo geração realizada por e para quem será

usuário da energia elétrica, independentemente da potência e da fonte de energia

utilizada, parece bem balancear as questões expostas ao incentivar o desenvolvimento

da inovação, fomentar o uso das novas energias renováveis e possibilitar a expansão

da comercialização livre de energia.

A fim de atender as expectativas, interesses e demandas dos diversos agentes

e consumidores que compõem o setor elétrico nacional, os marcos regulatórios são

provocados a encontrar soluções que congreguem todas as possibilidades tecnológicas,

negociais e físicas disponíveis no cenário atual.

Neste trabalho, não se tem a pretensão de analisar todos os desafios que

permeiam a regulação do setor elétrico brasileiro. Mas, viu-se na análise da possibilidade

de implantação de mercado retalhista referente à energia produzida pela geração

                                                           

1 TOLEDO, Fábio de Oliveira. Redes elétricas inteligentes e a ruptura de paradigmas tecnológicos
do setor elétrico. In: ROCHA, Flávio Amorim da (Coord.). Temas relevantes no direito da energia
elétrica. Rio de Janeiro: Synergia, 2013. Tomo II. p.309.

2 RIFIKIN, Jeremy. The Zero Marginal Cost Society: the Internet of Things, Collaborative
Commons, and the eclipse of Capitalism. New York: St. Martin’s Griffin, 2015.
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descentralizada, um caminho através do qual as necessidades de expansão – tanto

em termos de capacidade do sistema quanto de diversificação da matriz energética –

podem ser atendidas.

Antes de abordar especificamente o tema, serão trazidas premissas

metodológicas norteadoras da presente monografia. Também serão abordadas

teorias referentes ao papel regulatório do Estado dentro do quadro contemporâneo.

Passado este momento introdutório, serão analisados, no terceiro capítulo,

aspectos relacionados a atual estrutura do setor de energia elétrica brasileiro, sua

composição centralizada e dependente, principalmente, da eletricidade produzida

por grandes centrais hidrelétricas e as políticas nacionais e marcos regulatórios

referentes às fontes renováveis de energia elétrica.

No quarto capítulo, por sua vez, serão desenvolvidos aspectos gerais relativos

à geração de energia distribuída, elencadas características e inovações trazidas pela

tecnologia das redes inteligentes e, finalmente, exposto o tratamento regulatório

garantido atualmente no Brasil para essa modalidade descentralizada de geração de

energia elétrica.

No quinto capítulo, serão analisadas perspectivas regulatórias futuras referentes

a geração distribuída e aventada a possibilidade de comercialização livre da energia

através dela produzida, prospectando eventuais vantagens e desafios de implementação

desse mercado retalhista no país. Por fim, no sexto capítulo, serão apresentadas

conclusões.
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2 PREMISSAS

Imputa-se necessário, tecer neste primeiro capítulo brevíssimas considerações

sobre as premissas adotadas para realização do presente estudo. Serão abordadas:

(i) a metodologia interdisciplinar aqui utilizada, tendo em vista diferentes entendimentos

sobre o papel do Direito na transformação da realidade social; e (ii) as premissas

norteadoras do presente estudo a partir do desenvolvimento do histórico de algumas

teorias da regulação.

2.1 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS

Quando da escolha dos desafios regulatórios para expansão da geração

distribuída de energia elétrica como tema a ser tratado por este trabalho monográfico

não se imaginava a dimensão da complexidade do assunto. Explorações preliminares

demonstraram logo de pronto que a pesquisa não poderia ficar restrita ao universo

da legislação e doutrina jurídica. Para vislumbrar, ainda que muito superficialmente,

os desafios regulatórios para a geração distribuída foram necessários recursos

interdisciplinares.

A visão cética do papel do Direito na transformação social vem há muito sendo

discutida na doutrina. Considera-se, nesse ponto, muito significativo o amadurecimento

da Disciplina do Direito e Desenvolvimento.

O estudo sistemático da relação entre reformas jurídicas e a promoção dos

direitos sociais tem sua origem na década de 1960 nos Estados Unidos. Influenciados

pela euforia do pós-Segunda Guerra Mundial, os teóricos acreditavam que as

benesses vividas pelos países desenvolvidos estariam ao alcance daqueles do

Terceiro Mundo. Bastaria que estes países passassem por etapas representativas

do avanço.3

Nesse sentido, seria imprescindível que fossem adotados modelos do Primeiro

Mundo que estabelecessem, entre outros aspectos, governos laicos e democráticos,

liberdades civis individuais, o livre mercado, instituições fortes e burocratizadas e

sistema judiciário transparente e independente. Para os doutrinadores do que ficou

                                                           

3 FITZPATRICK, Daniel. Evolution and Chaos in Property Rights Systems: The Third World Tragedy
of Contested Access. The Yale Law Journal, v.115, n.5, p.996-1048, mar. 2006.
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conhecida como Teoria da Modernização, ainda, o desenvolvimento teria sua origem

no melhoramento da formação dos advogados e na ampliação da atividade jurídica.4

As dificuldades de implantação desse arquétipo, no entanto, levaram ao pronto

questionamento dos pressupostos e da finalidade do Direito e Desenvolvimento. Em

artigo já publicado no ano de 1974, Trubek e Galanter5 taxam os estudos construídos

como “etnocêntricos e inocentes”, citando a falta de análise da realidade dos países

de Terceiro Mundo, as crises de valores dentro do ambiente doméstico dos Estados

Unidos – principalmente, depois da Guerra do Vietnã – e o levantamento de dúvidas

a respeito das reais motivações das autoridades norte-americanas na execução de

sua política, externa como causas da crise que levaram a questionamento

acadêmico e teórico da matéria.

Sendo assim, a disciplina do Direito e Desenvolvimento foi construída sempre

em meio a duras críticas e autoquestionamento, podendo ser encontradas na

doutrina contemporânea posições pessimistas e otimistas quanto a ela, mas não mais

etnocêntricas, tampouco inocentes.6

Ciente das limitações do papel do jurista na transformação social, Hernando

de Soto7 mostra que a implantação de uma reforma legal, mesmo que leve em conta

as práticas informais estabelecidas dentro do ambiente cujas regras pretende-se

alterar, será bem-sucedida apenas se contar com forte apoio da autoridade política

por ela responsável.

Nesse sentido, o autor peruano defende a necessidade de que o político

consiga convencer, tanto a massa dos menos abastados quanto a pequena parcela

da elite, que a reforma jurídica por ele trazida representa a aferição de vantagens

para ambas as classes. A alteração legal, sendo assim, tem mais chances de ser

                                                           

4 TAMANAHA, Brian Z. Review: The Lessons of Law and Development Studies. The American
Journal of International Law, Washington, v.89, n.2, p.470-486, 1995.

5  TRUBEK, David M.; GALANTER Marc. Scholars in Self-Estrangement: Some Reflections on the
Crisis in Law and Development Studies in the United States. Wisconsin Law Review, Wisconsin,
v.1062, p.1062-1102, 1974.

6 DAVIS, Kevin E.; TREBILCOCK, Michael J. The Relationship Between Law And Development:
Optimists Versus Skeptics. American Journal of Comparative Law, Salem (Oregon), v.56, n.1,
p.895-946, 2008.

7 Tradução livre de: "The mystery of capital: why capitalism triumphs in the West and fails
everywhere else". (SOTO, Hernando de. The mystery of capital: why capitalism triumphs in the
West and fails everywhere else. New York: Basic Books, 2000. Disponível em: <http://www.fgv.br/
processoseletivo/md/Ingresso2017/The-Mystery-of-Legal-Failure.pdf>. Acesso em: 25 set. 2017).
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observada e cumprida. Passa-se a ter oportunidade de verdadeira mudança social

ao invés de mera manutenção do status quo vigente.8

Esse sintético resumo dos posicionamentos defendidos pela disciplina do

Direito e Desenvolvimento faz parte da tentativa de demonstrar a importância da

matéria jurídica estar sempre relacionada com os assuntos reais e com as práticas

mercadológicas que pretende regular.

Portanto, reconhece-se a importância da interdisciplinaridade9 no estudo jurídico,

em especial quando o tema aborda a geração de energia elétrica, que intrinsicamente

envolve o aprofundamento de assuntos não apenas do Direito, mas também de demais

áreas como a Engenharia, a Administração, a Gestão e, principalmente, a Economia.

2.2 PRESSUPOSTOS MOTIVACIONAIS

Delimitada a metodologia interdisciplinar que será adotada para o

desenvolvimento, redação e realização de pesquisa de base deste trabalho monográfico,

busca-se agora expor as motivações que levaram à escolha do tema. Como restará

demonstrado, foi considerado, para tanto, o histórico das teorias de regulação.

Por causa das consequências derivadas da crise de 1929, a política do New

Deal nos Estados Unidos se baseou em ideias keynisianas de intervenção estatal no

sentido de promover medidas anticíclicas à lógica de mercado, promovendo, assim,

o fim do Estado do laissez faire.10 A mudança de comportamento do Estado, liderada

por Roosevelt, encontrou posicionamentos refratários das lideranças do cenário

norte-americano. Porém, acabou prevalecendo um aumento considerável da regulação

das atividades econômicas e da atuação do Estado como um agente empreendedor,

levando à construção da Teoria das Falhas de Mercado (Market Fail Theory).11

                                                           

8 GROSSI, Paolo. Primeira lição sobre o direito. Tradução de Ricardo Marcelo Fonseca. Rio de
Janeiro: Forense, 2006.

9 SALAMA, Bruno M. O que é pesquisa em direito e economia. Cadernos Direito GV, São Paulo,
estudo 22, v.5, n.2, 2008. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/2811>.
Acesso em: 15 jul. 2017.

10 COUTO E SILVA, Almiro. Privatização no Brasil e o novo exercício de funções públicas por
particulares. Serviço público “à brasileira”? Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro,
n.230, p.45-74, out./dez. 2002.

11 A ampliação da atuação e do papel de Estado foi rapidamente adotada no Brasil. Nesse sentido, a
história nacional recente é fortemente marcada pela construção de empreendimentos e obras
grandiosas com recursos exclusivamente públicos, nacionalização da economia e edição de marcos
regulatórios altamente restritivos, cujos exemplos podem ser constatados desde o governo de
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A teoria parte do pressuposto de que a intervenção estatal está autorizada

sempre que a lógica inerente ao mercado não for capaz de alocar recursos de forma

suficiente para o alargamento e realização de uma atividade de interesse público.

Elege-se impulsionar atividades cujos resultados economicamente vantajosos, como

as de desenvolvimento de pesquisa cientifica ou de medicamentos que não tenham

grande demanda mercadológica. Na análise realizada são considerados diferentes

fatores, que indicam as falhas de mercado. Cita-se, como exemplo, a competição

imperfeita, falhas de informação, externalidades negativas, bens públicos e falhas de

coordenação.12

Contudo, os fracassos identificados no período de gigantismo do Estado

Social – ou Estado da Providência – levaram os estudiosos à conclusão de que este

não seria modelo adequado a ser adotado pelos países, dando novo fôlego aos

ideais liberais.13

Começou-se a sustentar a ideia de que a Teoria da Falha dos Mercados na

verdade passava a representar duas falhas: a falha dos mercados e a da Administração,

sendo, portanto, melhor que o próprio mercado fosse o único responsável pela escolha

da alocação dos recursos. Percebeu-se que as intervenções estatais realizadas não

eram capazes de entregar os benefícios sociais prometidos. Isso porque as agências

governamentais capturadas por interesses privados através de práticas de corrupção

ou de nepotismo; mal alocavam os recursos públicos ao escolher empresas que

posteriormente apresentavam resultados negativos no mercado – o que ficou

                                                                                                                                                                                         

Getúlio Vargas. Ainda, mostra-se notável a atitude do Governo brasileiro de constantemente se
engajar em atividades empreendedoras: são muitas as sociedades de economia mista, estatais e
empresas financiadas ou incentivadas pelo Estado. Esta participação do ente estatal em atividades
econômicas e de mercado atingiu seu ápice no período da Ditadura Militar. Para mais informações
ver: MOREIRA, Egon Bockmann. Anotações sobre a história do direito econômico brasileiro (parte
I: 1930-1956). Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, v.2, n.6, p.67-
96, abr./jun. 2004. MOREIRA, Egon Bockmann. Anotações sobre a história do direito econômico
brasileiro (parte I: 1930-1956). Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte,
v.3, n.11, p.121-143, jul./set. 2005.

12 Fatores elencados na obra: MAZZUCATO, Mariana; PENNA, Caetano. Beyond market failures: the
market crea ng and shaping role of state investment banks. Disponível em: <https://www.sussex.ac.uk/
webteam/gateway/ le.php?name=2014- 21-swps-mazzucato-and-penna.pdf&site=25>. Acesso em:
26 set. 2017.

13 No Brasil, a revisão das politicas de ampla intervenção estatal no campo econômico aconteceu de
fato apenas quando do acontecimento das cruéis crises inflacionárias que assolaram o país na
década de 1990. As massivas despesas da Administração, o déficit público e os investimentos
realizados pelo Governo em momento anterior à reforma da organização financeira nacional
(a qual extingui o mecanismo que foi chamado de Conta-Movimento, unificou o orçamento público
e deu maior importância à vinculação de despesas do Estado) são hoje imputados como as
principais causas do descontrole da inflação à época.
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conhecido como “picking losers”; representavam uma competição indevida frente as

empresas particulares que buscavam praticar a mesma atividade econômica – conceito

identificado por Milton Friedman14, que ficou conhecido como “crowding out”.15

Diante deste contexto, apresentou-se forte a influência do (neo)liberalismo,

pupila dos ensinamentos de Friedrich von Hayek e da Escola de Chicago, liderada

por Milton Friedman. Inclusive, as teorias regulatórias também foram influenciadas

por tal linha de pensamento e passaram a defender a ideia de que as políticas

adotadas à época protegiam os interesses da indústria regulada, espaço preenchido

por poucos poderosos, contudo sem promover o bem-estar social.16

Stigler, Posner e Peltzman, na década de 1970, foram os responsáveis pelo

desenvolvimento desta Teoria Econômica da Regulação, a qual defendeu que os

marcos regulatórios que vinham sendo estabelecidos eram, na verdade, fruto de um

comércio e coalização entre os interesses privados das empresas e das autoridades

políticas.17 Diante dessa noção de “captura dos reguladores pela indústria regulada”18,

foi advogada uma posição de superioridade analítica da teoria criada, a partir da

instituição de métodos que enfatizassem a consideração de elementos e dados empíricos

e a busca da eficiência através de análise calcada no binômio custo-benefício.19

Esta teoria levou a um processo de desregulamentação dos mercados;

proliferação das agências reguladoras nos Estados Unidos – a qual foi marcada pela

                                                           

14 FRIEDMAN, Benjamin Milton. Crowding out or crowding in? The economic consequences of
financing government deficits’. Brookings Papers on Economic Activity, v.3, p.593-654, 1979.

15 Fatores elencados no artigo: MAZZUCATO, Marina. Innovation systems: from fixing market failures
to creating markets. Revista do Serviço Público Brasília, v.4, n.66, p.627-640, out./dez. 2015.

16 PRADO, Mariana Mota; ROCHA, Jean Paul Cabral Veiga da; COUTINHO, Diogo R.; OLIVA, Rafael 
(Orgs.). Introdução. In: MATTOS, Paulo (Coord.). Regulação econômica e democracia: o debate
norte-americano. São Paulo: Editora 34, 2004. p.11-20.

17 Fala-se em um sistema de troca de interesses egoísticos entre os agentes participantes dos mercados
regulados. Nesse sentido, grandes agentes privados garantiriam seu apoio e benesses pessoais
às autoridades públicas em troca de garantia de sua posição nos mercados através do bloqueio do
crescimento da competição e da concorrência.

18 PRADO, Mariana Mota; ROCHA, Jean Paul Cabral Veiga da; COUTINHO, Diogo R.; OLIVA, Rafael 
(Orgs.). Introdução. In: MATTOS, Paulo (Coord.). Regulação econômica e democracia: o debate
norte-americano. São Paulo: Editora 34, 2004. p.15.

19 STIGLER, J. George. A teoria da regulação econômica. Tradução de Emerson Fabiani. In: MATTOS,
Paulo (Coord.). Regulação econômica e democracia: o debate norte-americano. São Paulo:
Editora 34, 2004. p.23-48. POSNER, Richard A. Teorias da regulação econômica. Tradução de
Mariana Mota Prado. In: MATTOS, Paulo (Coord.). Regulação Econômica e Democracia: o debate
norte-americano. São Paulo: Editora 34, 2004. p.49-80. PELTZAMAN, Sam. A teoria econômica
da regulação depois de uma década de desregulação. Tradução de Tiago Machado Cortez. In:
MATTOS, Paulo (Coord.). Regulação econômica e democracia: o debate norte-americano. São
Paulo: Editora 34, 2004. p.81-130.
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edição de regras procedimentais e limitação de seu escopo de atuação pelo Congresso;

e a mudança de posicionamento de sua Suprema Corte, que passou a limitar o

controle judicial – principalmente no que tange questões de mérito – relacionadas a

suas atividades.

O prestígio garantido a essa linha de estudo econômico mostra-se claro nas

políticas de privatização, desregulamentação, quebra de monopólios estatais e abertura

à concorrência de atividades antes praticadas exclusivamente pelo Estado tomadas

nos governos de Ronald Reagan, nos Estados Unidos; Margaret Thatcher, no Reino

Unido; no Tratado de Roma da União Europeia; e, aqui no Brasil, nos mandatos de

João Figueiredo, José Sarney, Fernando Collor de Melo, Itamar Franco e Fernando

Henrique Cardoso.

O resultado da aplicação da Teoria Econômica da Regulação, no entanto,

levou, nos anos de 1980, ao questionamento do marco teórico que dava as tintas

das políticas da época. Diante das críticas de diminuição do bem-estar social e de

excessivo custo regulatório, constatou-se o esforço da doutrina20 em desenvolver

novas teorias com o objetivo de repensar o procedimento regulatório – o que

demandaria atuação mais firme tanto do Poder Judiciário quanto do Poder Legislativo –

de forma que este fosse capaz de solucionar a questão da inoperacionalidade das

agências reguladoras.

O paradigma atual, portanto, demanda um equilíbrio entre o eficientismo das

ideias neoliberais e o garantismo do Estado Social. Assim a atividade regulatória

contemporânea oscila entre se preencher o papel de um Estado Regulador e de um

Estado Garantidor.21

                                                           

20 SUNSTEIN, Cass R. O Constitucionalismo após o New Deal. Tradução de Jean Paul Cabral Veiga
da Rocha. In: MATTOS, Paulo (Coord.). Regulação econômica e democracia: o debate norte-
americano. São Paulo: Editora 34, 2004. p.131-242. ROSE-ACKERMAN, Susan. Análise econômica
progressista do direito – e o novo direito administrativo. Tradução de Mariana Mota Prado. In:
MATTOS, Paulo (Coord.). Regulação econômica e democracia: o debate norte-americano. São
Paulo: Editora 34, 2004. p.243-280. MASHAW, Jerry L. Reinventando o governo e reforma regulatória:
estudos sobre a desconsideração e o abuso do direito administrativo. Tradução de Caio Mário da
Silva Pereira Neto. In: MATTOS, Paulo, coord., Regulação econômica e democracia: o debate
norte-americano. São Paulo: Editora 34, 2004. p.281-300.

21 Suzana Tavares da Silva, coloca nesse sentido: “O Estado Regulador é um conceito da teoria do
Estado, segundo o qual a intervenção do Poder Público na economia visa imprimir eficiência em
sectores estratégicos e essenciais ao bem-estar, e assegura uma gestão transparente e legítima de
expectativas dos investidores, ao mesmo tempo em que, no plano constitucional, ele é complementado
com o de Estado Garantidor, no sentido de que esta intervenção ainda influenciada pelos subsídios
de um modelo social e de bem-estar; o mesmo é dizer que na sua nova forma de intervenção na
economia o Estado mantém um compromisso com estes valores públicos, designadamente com a
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Como resposta a esse dilema, a doutrina se preocupa em analisar qual a

melhor forma de alcance dos objetivos da sociedade através das políticas regulatórias.

Passa-se agora a expor algumas destas visões, sem, contudo, ter qualquer pretensão

de exaurimento do assunto discutido.22

Calixto Salomão Filho23, por exemplo, defende a identificação de alterações

regulatórias que se preocupem com resultados baseados no conhecimento da

realidade econômica e das necessidades dos agentes, sem perder de vista a busca

pela conformação social. O Estado ora fiscalizador, através da edição de normas

regulatórias, ora planejador e direcionador do desenvolvimento, através da ação das

empresas públicas.

Alexandre Ditzel Faraco24 advoga que o arcabouço regulatório deve proporcionar

condições materiais entre os agentes econômicos do mercado e garantir as correções

típicas do direito antitruste, sem, contudo, violar liberdades individuais e políticas.

Paula Forgioni25, afirma ser papel do Estado, através de sua atividade normativa,

regular as relações a fim de garantir o cumprimento das garantias constitucionais,

porém sempre considerando o conhecimento econômico, o qual acredita que trará

soluções que visam o aumento da eficiência e a redução dos custos de transação.

                                                                                                                                                                                         

preocupação de garantir a universalidade no acesso aos bens económicos-sociais, o que poderá
assegurar por meio de obrigações de serviços públicos, medidas de incentivo financeiro e políticas
sociais”. (SILVA, Suzana Tavares da. O princípio da sustentabilidade económica e financeira do
sistema eléctrico liberalizado sob regulação especial. In: ROCHA, Flávio Amorim da (Coord.).
Temas relevantes no direito da energia elétrica. Rio de Janeiro: Synergia, 2015. Tomo IV.
p.599-600).

22 Além das visões mais conceituais sobre desafios regulatórios que serão a seguir expostas, faz-se
necessário mencionar que a doutrina não deixa de criar propostas bem específicas para o desenho
e implementação de políticas regulatórias. Nesse sentido, menciona-se o Adaptative Management,
proposta de ser implantada em alguns setores específicos, como o de gerenciamento de recursos
naturais. O método do Adaptative Management se refere à tomada de decisão cujo núcleo consiste
em processo interativo com diversos passos capazes de ajustar as medidas administrativas às
mudanças circunstanciais ou à chegada de novas informações referentes à efetividade do sistema
vigente. O método se traduz em processo estruturado que envolve, entre os passos, os de: definição
do problema; determinação dos objetivos da norma administrativa; desenvolvimento de modelos
conceituais; seleção de futuras ações; sua implementação e monitoramento e o retorno ao início
do processo. Para demais informações consultar: CRAIG, Robin K.; RUHL, J. B. Designing
Administrative Law for Adaptive Management. Vanderbilt Law Review, v.67, n.1, p.1-87, 2014.

23 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e Desenvolvimento. In: Regulação e desenvolvimento.
São Paulo: Malheiros, 2002. p.29-65.

24 FARACO, Alexandre Ditzel. Regulação das telecomunicações: entre concorrência e universalização.
In: SHAPIRO, Mario Gomes (Coord.). Direito e economia na regulação setorial. São Paulo:
Saraiva, 2009. p.35-107; FARACO, Alexandre Ditzel. Democracia e regulação das redes eletrônicas
de comunicação: rádio, televisão e internet. Belo Horizonte: Fórum, 2009.

25 FORGIONI, Paula A. Contratos empresariais: teoria geral e aplicação. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015.
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Como se pode inferir da breve apresentação feita, o Estado pode ter diferentes

perfis ao exercer sua atividade regulatória dentro dos mercados. Partindo desse

reconhecimento, o estudo realizado nesta monografia parte de algumas premissas.

Primeiramente, a premissa de que o setor elétrico nacional está vinculado a

objetivos já consagrados pelo ordenamento jurídico pátrio, tais sejam: a segurança

do abastecimento, a modicidade tarifária, a universalização do acesso à eletricidade,

a preservação do meio ambiente, a sadia qualidade de vida e o desenvolvimento

econômico do país.

Segundo, a premissa de que a inovação tecnológica, neste trabalho

representada pelo advento das redes elétricas inteligentes (smart grids), possibilitou

o aumento do acesso a informações precisas do consumo da eletricidade no país.

Há tendência, como será demonstrado no quarto capítulo, de que o incremento da

utilização destes novos mecanismos leve a uma flexibilização do mercado. Acredita-

se, portanto, que as oportunidades trazidas pelas inovações tecnológicas resultarão

em novos modelos negociais.

Terceiro, a premissa de que o Estado – e ulteriormente o Direito – deve garantir

às partes que atuam no mercado instrumentos regulatórios eficientes que reduzam

custos de transação presentes na realização de suas atividades; que permitam um

ambiente de contratação sem dominação de mercado; que reflitam a busca pela

sustentabilidade; que aproveitem as oportunidades trazidas pela inovação tecnológica;

e, principalmente, que estejam atentos aos interesses, demandas e necessidades

dos agentes que compõem as atividades.

Sendo assim, considerando que se vislumbra no setor elétrico brasileiro uma

oportunidade de expansão da comercialização livre de energia26, mesmo a produzida

através da geração distribuída, e que este mercado pode beneficiar-se das vantagens

relacionadas à competição, percebe-se a importância da intervenção regulatória estatal.

                                                           

26 Apenas 25% do mercado comercializa energia elétrica em regime de livre competição do Brasil,
conforme se depreende de ABRACEEL. Cartilha do mercado livre de energia elétrica: um guia básico
para consumidores potencialmente livres e especiais. Disponível em: <http://www.abraceel.com.br/
archives/files/Abraceel_Cartilha_MercadoLivre_V9.pdf>. Acesso em: 31 out. 2017.
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3 O SETOR DE ENERGIA ELÉTRICA BRASILEIRO

Para possibilitar a discussão discutir desafios regulatórios para expansão e

desenvolvimento da geração distribuída no Brasil, serão a seguir expostas características

do setor de energia elétrico nacional, através de (i) levantamento de suas noções

gerais; (ii) explanação sobre o modelo atual mantido no país; (iii) aspectos referentes

às energias renováveis.

3.1 NOÇÕES GERAIS

Seguindo a lógica das privatizações dos anos 90 de “Competição onde

possível, regulação onde necessária”27, o governo de Fernando Henrique Cardoso

promoveu a abertura do setor de energia elétrica brasileiro, a partir do “exemplo de

ouro” da Inglaterra.28

Através de projeto chamado Reforma do Setor Elétrico Brasileiro (Re-SEB),

a Reforma se desenvolveu sobre três pilares distintos: a construção de mercado livre

no que tange às atividades de geração e comercialização de energia; a manutenção

da lógica de monopólio quanto às atividades de transmissão e distribuição29; e a

garantia de expansão e desenvolvimento do setor a partir do capital privado.30

A promulgação de leis, como a Lei n.o 9.074, de 7 de julho de 1995, que

complementou, focando no setor elétrico, a Lei n.o 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,

que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos,

                                                           

27 ARAÚJO, João Lizardo de. A questão do investimento no setor elétrico brasileiro: reforma e crise.
Revista Nova Economia, Belo Horizonte, v.11, n.1, p.77-96, 2001.

28 Tradução livre da expressão “golden example” utilizada por JOSKOW, Paul L. Lessons Learned
From Electricity Market Liberalization. The Energy Journal, Special Issue: the future of electricity -
Papers in honor of David Newbery. Disponível em: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/
aer.102.3.381>. Acesso em: 27 set. 2017.

29 A existência de rede única no setor elétrico, como será adiante demonstrado, faz com que o
monopólio nas atividades de transmissão e distribuição de energia elétrica seja consequência
lógica das exigências econômicas e de sua racionalidade econômica, visto que não faria sentido a
existência de várias redes concorrentes ou paralelas. Para mais informações ver os conceitos de
“monopólio natural” de COUTO E SILVA, Almiro. Privatização no Brasil e o novo exercício de funções
públicas por particulares. Serviço público “à brasileira”? Revista de Direito Administrativo, Rio
de Janeiro, n.230, p.45-74, out./dez. 2002 e “monopoly structure” de FRIEDMAN, Milton.
Capitalism and Freedom. 3.ed. Chicago: The University of Chicago Press, 2002.

30 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Breve apresentação do Novo Marco Regulatório do setor elétrico
brasileiro. In: LANDAU. Elena (Coord.). Regulação jurídica do setor elétrico. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2006. p.235-260.
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bem como outros diplomas legais, por exemplo: a Lei n.o 9.427, de 26 de dezembro

de 1996 e a Lei n.o 9.648, de 27 de maio de 1998, as quais se referiram à outorga de

concessões, em especial nos segmentos de transmissão e geração, e à alienação de

empresas e ativos de distribuição e geração, fez com que o Setor de Energia Elétrica

se transformasse profundamente.31

A falta de observação do modelo, porém, em especial no que toca os

investimentos de longo prazo que deveriam ter sido realizados para o posterior

desenvolvimento e asseguramento do sistema, levou ao colapso do setor elétrico

brasileiro que culminou no apagão de 2001.32

Diante da situação de crise do setor e com o objetivo de promover novos

investimentos, mitigar riscos e garantir a estabilidade da distribuição de energia elétrica,

foi promulgada em 15 de março de 2004 a Lei n.o 10.848, que, entre outras mudanças,

dividiu o mercado de energia elétrica entre cativo e livre.

Tais ambientes de contratação apresentam diferenças referentes a seus

participantes, formas de contratação, tipos de contrato e comportamento frente ao preço

praticado entre os agentes que deles fazem parte.33

No Ambiente de Contratação Livre (ACL) participam geradoras, distribuidoras

e comercializadoras, que livre e bilateralmente negociam e preveem as condições

que hão de reger a compra e venda de energia por elas estabelecida, inclusive no que

concerne o preço a que pretendem se vincular. Os contratos firmados no mercado

atacadista são discutidos diretamente pelos agentes vendedores e compradores de

energia e podem ser firmados a curto, médio ou longo prazo a depender da vontade

das partes que os celebram.

Já no Ambiente de Contratação Regulado (ACR) vê-se a atuação de geradoras,

comercializadoras, consumidores livres e especiais que realizam suas contratações

por meio de leilões de energia promovidos pela Câmara de Comercialização de Energia

                                                           

31 SCHIRATO, Vitor Rhein. A regulação do setor elétrico brasileiro. Revista de Direito Público da
Economia, Belo Horizonte, v.14, n.53, p.251-275, jan./mar. 2016.

32 ARAÚJO, João Lizardo de. A questão do investimento no setor elétrico brasileiro: reforma e crise.
Revista Nova Economia, Belo Horizonte, v.11, n.1, p.77-96, 2001.

33 PRADO, Mariana Mota. O setor de energia elétrica. In: SCHAPIRO, Mario Gomes (Coord.).
Direito e economia na regulação setorial. São Paulo: Saraiva, 2009. p.3-35.
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Elétrica (CCEE)34, sob delegação da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),

a partir da lógica do menor preço. Firmam instrumentos contratuais regulados pela

ANEEL – o chamado Contrato de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente

Regulado (CCEAR) – que respeitam o preço da energia estabelecido nos leilões e

são de longo prazo.

Com a atual vigência da bipartição de mercados, portanto, a desverticalização

concebida pelo Re-SEB não foi concluída.

No entanto, apesar da falta de total abertura da concorrência no setor elétrico

nacional, fato é que consumidores e geradores hoje compram e vendem regulada e

livremente energia no mercado. Como não seria economicamente viável que geradores

de pequeno e médio porte desenvolvessem essa atividade sozinhos, por conta de

altos custos de transação, também comercializadores, ou seja, agentes intermediários

vendedores, participam destas operações,35

O funcionamento do setor elétrico é possibilitado pela existência de sistema

interligado – Sistema Interligado Nacional (SIN) –, que opera transportando energia

por todo território nacional através de uma rede de transmissão interligada – a

chamada rede básica. Dentro deste sistema, não é possível conhecer a procedência da

energia consumida, visto que, uma vez entregue à rede, ela segue trajeto indeterminado.

Dentro do SIN, geradores entregam a energia produzida e consumidores a

retiram diretamente da rede, sem restrições físicas ou de distância. Isso porque, a

negociação de energia elétrica entre os agentes do setor é realizada por meio de

contratos de comercialização, os quais, também, legitimam a retirada do bem energia

elétrica da rede.

                                                           

34 A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) foi, a partir da Lei n.o 10.848/2004,
criada para realizar atividade de liquidação e compensação dos montantes de energia, como será
ademais comentado. Apesar de constituída como pessoa jurídica de direito privado, ainda é
fortemente regulada e vinculada à Aneel, visto a grande influência da última sobre a normativa da
comercialização da energia elétrica no Brasil. A CCEE foi constituída para ser agente independentes e
primar por especialidade científica, conforme ensinamentos de MARQUES NETO, Floriano de
Azevedo. Agências reguladoras no setor de energia entre especialidade e eficiência. In: LANDAU, Elena
(Coord.). Regulação jurídica do setor elétrico. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p.57-80.

35 JOSKOW, Paul L.; WOLFRAN Catherine D. Dynamic Pricing of Electricity. American Economic
Review, v.102, n.3, 2012. Disponível em: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.102.3.381>.
Acesso em: 06 set. 2017.
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Nesses contratos de comercialização de energia elétrica, a tradição do bem

se faz pelo registro36 pelo agente vendedor do montante destinado ao consumo pelo

agente comprador. Note-se, que pouco importa a origem da geração da energia: o

consumidor final irá retirar a disponível diretamente do SIN, podendo ele ser abastecido

por qualquer agente gerador, independentemente de sua posição geográfica. Dessa

forma, o que garante a coesão do sistema são os registros de contrato de comercialização,

no ACL, ou dos contratos resultados de leilões no ACR.37

Faz-se necessário, portanto, que o setor apresente grande organização para

compatibilizar a separação que há entre a entrega física de energia elétrica e a natureza

financeira dos contratos celebrados. Para tanto, apresenta-se como essencial o trabalho

realizado pela CCEE.38

Cabe a ela realizar a liquidação financeira dos valores devidos ao sistema a

partir da contabilização de energia, que, conforme explanação da própria, “envolve o

cálculo da diferença entre a energia medida e a contratada por agente, valorada ao

Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) para efeito de liquidação financeira na

CCEE”.39 De forma resumida, os ajustes financeiros realizados pela CCEE se

realizam com a verificação: da quantidade de energia que circula no SIN que cada

agente vendedor se comprometeu adquirir; da quantidade de energia que cada agente

efetivamente adquiriu; da quantidade de energia contratada por cada consumidor; e

da quantidade de energia efetivamente consumida.

Ao término de cada mês, consumidores que usam mais do que haviam

contratado ficam expostos ao chamado Mercado de Curto Prazo (MCP) e pagam a

diferença entre o consumo e a quantidade de energia contratada (“agentes devedores”).

Outros agentes que consomem menos energia do que haviam contratado recebem a

                                                           

36 Forma de medição e faturamento da energia.
37 GOMES, Gabriel Jamur. Relações contratuais de comercialização na regulação jurídica do

mercado brasileiro de energia elétrica. Dissertação (Mestrado) – Setor de Ciências Jurídicas,
Universidade Federal do Paraná – UFPR, Curitiba, 2013.

38 A explanação sobre o sistema de registro de energia, liquidação e contabilização das diferenças e
mercado de curto prazo foi consultada em apostila desenvolvida pela CCEE (CÂMARA DE
COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCEE). Visão geral das operações na CCEE.
Disponível em: <http://www.ufjf.br/andre_marcato/files/2010/06/Visao_Geral_das_Operacoes_
CCEE_2010.pdf>. Acesso em: 06 set. 2017).

39 CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCEE). Procedimentos de
comercialização. Disponível em: <https://www.ccee.org.br/portal/faces/oquefazemos_menu_
lateral/procedimentos?_adf.ctrl-state=scz98za25_4&_afrLoop=244131987990434#%40%3F_
afrLoop%3D244131987990434%26_adf.ctrl-state%3D146sf7mdrh_14>. Acesso em: 06 set. 2017.
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diferença entre a energia comprada e a energia entregue (“agentes credores”). Essa

diferença de valores é liquidada pelo PLD, valor flutuante calculado com base nas

condições gerais do setor40, acerto que geralmente se faz em forma de compensação

para negociações futuras.

Pelo exposto, tem-se que apenas por causa do caráter estritamente financeiro

dos contratos de comercialização de energia elétrica, fundado nas peculiaridades de

estruturação do setor, é que se permite, por exemplo, que um agente consuma mais

energia do que contratou sem sofrer interrupção do fornecimento.

3.2 MODELO ATUAL

Tendo-se brevemente perpassado por aspectos que indicam a divisão do setor

elétrico nacional em quatro segmentos diferentes (geração, distribuição, transmissão

e comercialização), a abertura à concorrência no que tange duas das atividades

mencionadas, a existência de divisão de dois ambientes de contratação: o livre e o

regulado e as lógicas que envolvem o cálculo do PLD e o funcionamento do MCP,

passa-se à análise do modelo centralizado e com matriz energética pouco diversificada

hoje mantido no Brasil.

O setor elétrico nacional depende, essencialmente, de duas fontes energéticas:

a hidráulica – através do aproveitamento da energia cinética contida nos fluxos de

massas de água – e a térmica – através da queima de combustíveis fósseis, em

especial, o gás natural, mas também diesel, gasolina e carvão mineral.

Isso se prova pelo quadro da potência dos empreendimentos em operação

no país. Da capacidade total hoje apresentada pelo sistema brasileiro, 0,36% diz

respeito a centrais geradoras hidrelétricas (CGH), 7,51% diz respeito a centrais geradoras

eólicas (EOL), 3,19% diz respeito a pequenas centrais hidrelétricas (PCH), 0,25% diz

respeito a centrais geradoras solar fotovoltaicas (UFV), 60,79% diz respeito a usinas

                                                           

40 O cálculo do PLD é realizado com base em uma série de variáveis, tais como, risco hidrológico, níveis
dos reservatórios, curva de carga, segurança do sistema, custo de combustível e afins. É calculado
semanalmente e sofre grandes variações. Ver mais em: CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA (CCEE). Preços. Disponível em: <https://www.ccee.org.br/portal/faces/
oquefazemos_menu_lateral/precos?_afrLoop=567998985535049#%40%3F_afrLoop%3D5679989
85535049%26_adf.ctrl-state%3D3sxh84oaz_4>. Acesso em: 06 set. 2017.
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hidrelétricas (UHE), 26,62% diz respeito a usinas termelétricas (UTE) e 1,28% diz

respeito a usinas termonucleares (UTN), conforme demonstrado pelo gráfico abaixo.41

FIGURA 1 - PARTICIPAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA POR FONTE

FONTE: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). BIG - Banco de
Informações de Geração. Capacidade de Geração do Brasil. 06 nov.
2017. Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidade
brasil/capacidadebrasil.cfm>. Acesso em: 06 nov. 2017.

Dessa forma, fica claro que o funcionamento do sistema de energia brasileiro

está submetido à grande dependência da geração vinda das hidrelétricas. Apesar de

ser uma fonte relativamente segura, ela não está livre de falhas. Principalmente nos

períodos de estiagem, o consumidor final já teve de enfrentar apagões, regimes de

racionamento e o rápido e exponencial aumento da tarifa de energia elétrica. A crise

de 2015, a qual se deu no Sudeste do país, colocou em evidência a deficiência do

sistema brasileiro. Note-se que estes fenômenos refletem uma realidade quase

corriqueira no Nordeste brasileiro.42

Com o intuito de manter a resiliência de abastecimento e a constância de

fornecimento, a escolha nacional foi a de se voltar à ativação de usinas térmicas, em

momentos de falta ou de incapacidade de geração de energia advinda de fontes

                                                           

41 Dados extraídos de: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). BIG - Banco de
Informações de Geração. Capacidade de Geração do Brasil. 06 nov. 2017. Disponível em:
<http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm>. Acesso em: 06
nov. 2017).

42 SANTOS, Alex Taveira dos. Tributação e energia solar no Brasil: a extrafiscalidade no setor
energético como mecanismo de indução do desenvolvimento nacional. In: CAVALCANTI, Caio
César Torres (Coord.). O direito da energia no contexto ibero-brasileiro. Rio de Janeiro:
Synergia, 2017. p.1-16.
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hidráulicas, através de despachos43 gerenciados pelo Operador Nacional do Sistema

Elétrico (ONS).

A decisão referente ao despacho das usinas termoelétricas garante ao

operador grande poder e autoridade. Isso porque as escolhas em relação à ordem

(deck) de quais termoelétricas acionar e da forma de uso da rede de transmissão

estão sob sua discricionariedade.44

Conforme dispositivos da Lei n.o 10.848/0445, as atividades do setor de

energia elétrica, inclusive a ordem de acionamento das usinas termelétricas, estão

submetidas aos princípios da “universalização e modicidade tarifária”, ou seja,

                                                           

43 Ato administrativo que tem por função decidir a unidade e o tipo de gerador responsável pelo
fornecimento de energia da população. O despacho energético deve seguir rígido procedimento a
fim de garantir as máximas utilidade, eficiência e segurança marginais do setor elétrico nacional.

44 A RN n.o 109/2002 garantia que a decisão referente a ordem dos despachos fosse realizada a partir
de critérios técnicos. Amparada pela Medida Provisória 2.198-5/2002 e entre outras regras, previa,
no § 5.o de seu art. 7.o “quando acionado o mecanismo de aversão a risco de racionamento, de
que trata o § 2.o, ou quando houver submercados em racionamento, de que trata o § 3.o, o preço
da energia elétrica a ser praticado no mercado será definido pelo máximo valor entre o CMO
calculado pelos modelos computacionais e o preço do recurso energético mais caro despachado,
observado o disposto no § 2.o do art. 6.o”.
No entanto, a promulgação da Resolução Normativa n.o 08 de 20 de dezembro de 2007 pelo CNPE
concedeu a discricionariedade do ONS de despachar, por meio de simples atos administrativos,
usinas mais onerosas em detrimento de mais baratas, sem qualquer necessidade de decisão
acompanhada de padrões transparentes de justificação técnica e avaliação de riscos, tampouco
observância aos resultados obtidos pelos softwares de otimização. Nesse sentido, tem-se a
redação do art. 2.o da Resolução acima citada: (seria de competência do ONS através do CMSE)
“despachar recursos energéticos fora da ordem do mérito econômico ou mudar o sentido do
intercâmbio entre submercados”.
A justificativa dada para a alteração regulatória foi a de propiciar “nível” de armazenamento mais
seguro nos reservatórios das hidrelétricas. Contudo a não representação no modelo computacional
dessa forma de recrutamento térmico foi responsável pela geração de externalidades negativas
tanto no cálculo da política operativa quanto na apuração do PLD, o que leva a crer na existência
de motivos ulteriores para implantação da medida.
O Tribunal de Contas da União já insinuou em diversas oportunidades que a manipulação dos
parâmetros do valor real de energia elétrica podem ser relacionados com o “momento político
eleitoral vivido pelo país com eleições presidenciais em curso”, para que o governo da época – liderado
por Dilma Roussef – pudesse manter reduzidos os valores da tarifa de energia dos consumidores
finais, tendo em vista o excesso de demanda em relação à energia de oferta contratada enfrentado e
que deixava as distribuidoras expostas ao preço do MCP, que estava bastante alto naquele
momento. (procedimento n.o 003.025/2015-2 de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, § 295,
fl. 43, TCU). Para mais informações sobre o assunto, veja: ALMEIDA, Rafael. Estratégia de
contratação ótima de geradores hidroelétricos considerando os impactos dos procedimentos
operativos de curto prazo. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Escola Politécnica da
Universidade de São Paulo – USP. São Paulo, 2012.

45 A Lei n.o 10.848/04 apresenta o novo modelo do setor elétrico e foi baseada nas diretrizes indicadas
pela Resolução no 5 de 21 de julho de 2003 do CNPE. No entanto, a Lei n.o 9.478/97 já estabelecia
os princípios e objetivos a serem atingidos pelo sistema nacional de energia elétrica, dentre eles:
(i) a preservação do interesse nacional; (ii) a promoção do desenvolvimento, ampliação do mercado
de trabalho e valorização e busca do uso racional dos recursos energéticos; (iii) a proteção ao meio
ambiente e promoção da conservação de energia; (iv) a identificação de soluções mais adequadas
para o suprimento de energia elétrica nas diversas regiões do país.
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devem buscar a combinação mais eficiente do binômio de segurança energética46 e

eficiência dentro das escolhas disponíveis no setor, para que todas as pessoas,

independentemente da renda ou domicílio, tenham acesso a este serviço essencial.

A fim de que tal objetivo seja alcançado, além da necessidade de estrita e

rigorosa coordenação dos variados agentes que compõem o setor e da realização

das operações através do SIN, exige-se a intensa análise dos fatos e riscos que

permeiam a atividade.47

Para tanto, são utilizados softwares de otimização como o NEWAVE e o

DECOMP, combinados com a observação de mecanismos de representação de aversão

a risco de racionamento. São avaliados fatores como o nível dos reservatórios das

hidrelétricas, o custo de acionamento das usinas térmicas, as projeções de demanda,

os novos projetos programados no horizonte de cinco anos, o custo da energia não

suprida estabelecido pela ANEEL, bem como os possíveis cenários de vazões sazonais.

No Brasil, a preferência pela utilização das usinas termelétricas para o caso de

majoração de demanda maior que a oferta da energia gerada pelas fontes hidrelétricas

permanentes faz sentido, pelo menos em uma análise de curto prazo. Isso porque

elas, ao contrário das hidrelétricas que apresentam dificuldades relativas à necessidade

de se ater a uma localização física específica, podem ser instaladas perto dos grandes

centros de consumo, sendo ainda opções de fácil construção. Além disso, as usinas

termelétricas têm a capacidade de serem acionadas e gerarem energia quase que

instantaneamente, o que é muito interessante para situações de crise.48

Ocorre que a falta de um planejamento adequado, de normatização regulatória

eficiente e de investimentos no setor hídrico, aliados ao desperdício da água e a

                                                           

46 O tema da “Segurança do Suprimento Energético” é amplamente discutido pela doutrina. Neste
trabalho, adota-se a definição que a entende como a necessidade garantir o abastecimento adequado
e confiável para todos os tipos de consumidores para que não sejam trazidos problemas de ordem
social, política e econômica para o país por causa de interrupções abruptas no fornecimento de
energia. Para mais informações sobre o tema, consultar: SANTOS, Edmilson Moutinho dos;
COSTA, Hirdan Katarina de Medeiros; POULALLION, Paul Louis; CROSO Taluia. Gás natural e o
cenário brasileiro: prioridades e contigências no suprimento. In: COSTA, Maria d’Assunção
(Coord.). Gás natural no cenário brasileiro. Rio de Janeiro: Synergia, 2015. p.17-50.

47 DAVID, Solange. O setor elétrico e o setor de gás no Brasil: integração, convergência de
interesses e aprendizados. In: COSTA, Maria d’Assunção (Coord.). Gás natural no cenário
brasileiro. Rio de Janeiro: Synergia, 2015. p.319-359.

48 DUTRA, Joísa Campanher. Regulação do setor elétrico no Brasil. In: GUERRA, Sérgio (Org.).
Regulação no Brasil: uma visão multidisciplinar. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014. p.241-260.
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carência sazonal de chuvas, fizeram com que as termelétricas não mais fossem uma

alternativa para situações emergenciais, mas uma parte incorporada ao sistema.49

Tal quadro é preocupante, tendo em vista que o acionamento das usinas

térmicas é responsável pela alta emissão de gases poluentes, em especial o CO2 e

se reverte em grande aumento da tarifa para o consumidor final, já que os despachos

tendem a se referir ao emprego de fontes energéticas mais caras. Ainda, por se

basear na queima de combustíveis fósseis, está sujeito às políticas de preço do petróleo

reguladas a nível internacional.50

Faz-se necessário, sendo assim, realizar a diversificação da matriz energética

brasileira e é das fontes renováveis de geração de energia elétrica que o próximo

ponto irá ocupar-se.

3.3 ENERGIAS RENOVÁVEIS

A segurança de abastecimento e a manutenção da resiliência do sistema

elétrico interligado são preocupações primordiais quando se pensa no funcionamento

holístico do setor. No entanto, os interesses da sociedade contemporânea transcendem

essas questões de ordem técnica.

Nesse sentido, Natália de Almeida Moreno51 defende a existência de um “trilema”

no setor elétrico atual. Assim, seria incluída no rol de questões a serem observadas

quando do desenho do sistema a sustentabilidade ambiental, ao lado das clássicas

acessibilidade e segurança do abastecimento energético.

Na visão da doutrinadora, o sistema atual de energia brasileiro – que ela chama

de “analógico”, tendo em vista a baixa participação de tecnologias inteligentes no

quadro nacional – não seria capaz de responder às demandas apresentadas pelo

                                                           

49 CUNHA, Belinda Pereira da; AUGUSTIN, Sérgio; COSTA, Nálbia Roberta Araújo da (Orgs.).
Os saberes ambientais, sustentabilidade e olhar jurídico: visitando a obra de Enrique Leff.
Caxias do Sul: Educs, 2015. p.32-47.

50 BACELLAR, Regina Maria Bueno. Gestão pública sustentável e a matriz energética brasileira.
In: GONÇALVES, Oksandro; HACHEM, Daniel Wunder; SANTANO, Ana Cláudia (Coord.).
Desenvolvimento e sustentabilidade: desafios e perspectivas: Anais do Seminário de Integração
do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
Curitiba: Ithala, 2015. p.29-44.

51 MORENO, Natália de Almeida. Equiponderando o trilema do setor elétrico: as Smart Grids. In:
CAVALCANTI, Caio César Torres (Coord.). O direito da energia no contexto ibero-brasileiro.
Rio de Janeiro: Synergia, 2017. p.331-358.
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trilema. No entanto, vê na integração de novas fontes sustentáveis à matriz energética

do país uma solução viável para o desafio apresentado.52

Egon Bockman Moreira e Mariana Almeida Kato53 tratam o tema de diversificação

da matriz energética nacional frente ao reconhecimento da imprescindibilidade de

garantia da segurança energética para os interesses econômicos e políticos de todo

Estado contemporâneo.

Por isso, aludem às vantagens de se ter pluralidade e diversidade de fontes de

energia elétrica em operação no sistema. A não dependência do país de apenas uma

única fonte de geração de energia e a abertura para competição do setor possibilitam a

atividade de maior número de agentes e mais oferta aos consumidores finais. Ao mesmo

tempo, os autores advertem sobre a necessidade de construção de infraestrutura

capaz de aproveitar as potencialidades desta diversificação da matriz energética, a fim

de que sejam alcançados objetivos de eficiência e de redução de impactos ambientais,

garantindo, concomitantemente a segurança energética.

As energias renováveis, portanto, vêm ganhando espaço de relevância no

cenário atual. Isso porque se apresentam como solução aos problemas de oscilação

no custo do fornecimento referente aos combustíveis fósseis, porque são perenes e

ilimitadas, além de convergirem com os objetivos internacionais de descarbonização

da matriz energética mundial. Ademais, os avanços tecnológicos as tornam cada vez

mais competitivas, ao reduzirem o aporte inicial necessário para sua implantação.54

Cézar Augusto de Oliveira Franco55 indica como fontes de energia renováveis:

(i) a solar – a qual é predominantemente aproveitada a partir da tecnologia fotovoltaica

através de placas de silício ou microfilmes; (ii) a eólica – na qual se capta a energia

cinética produzida pela força dos ventos por meio de turbinas; (iii) a biomassa – a

partir da combustão, gaseificação ou digestão anaeróbica de matérias como resíduos

                                                           

52 A descentralização da produção de energia através da geração distribuída, também é citada como
resposta para os desafios postos pelo trilema do setor elétrico por motivos que restarão
demonstrados na sequência deste trabalho.

53 MOREIRA, Egon Bockmann; KATO, Mariana Almeida. Regulação econômica e segurança energética:
breves notas sobre o caso brasileiro. In: ROCHA, Flávio Amorim da (Coord.). Temas relevantes
no direito da energia elétrica. Rio de Janeiro: Synergia, 2013. Tomo II. p.209-240.

54 DALMARCO, Arthur Rodrigues. Regulação energética: sustentabilidade e inovação nos ambientes
regulatórios brasileiro e estadunidense. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal
de Santa Catarina – UFSC, Florianópolis, 2017.

55 FRANCO, Cézar Augusto de Oliveira (Coord.). Sistema elétrico brasileiro e Marco Regulatório das
energias renováveis. Toledo, 2016. Disponível em: <http://www.oesteemdesenvolvimento.com.br/
admin/uploads/texteditor/txt_14718765939380.pdf>. Acesso em: 19 set. 2017.
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agrícolas, dejetos de animais, resíduos das indústrias florestais, de papel e celulose e

alimentícia, resíduos urbanos (lixo), matéria orgânica de esgotos sanitários, culturas

energéticas, como as provenientes de rotação de cultura, florestas energéticas (eucalipto

e pinus), gramíneas (capim elefante), culturas de açúcar (cana-de-açúcar e beterraba),

culturas de amido (milho e trigo) e oleaginosas (soja, girassol, colza, sementes

oleaginosas, pinhão-manso e óleo de palma); (iv) a geotérmica – na qual se produz

eletricidade ou calor utilizando a energia contida na água armazenada no interior da

terra ou de rochas; (v) a força dos oceanos – através do aproveitamento da energia

presente nas marés, nas ondas, no grau de salinidade ou no gradiente de temperaturas,

mas que ainda carece de tecnologias para tornar seu uso economicamente viável; e

(vi) a hidrelétrica – principal matriz energética nacional que se utiliza da energia

cinética produzida pela água quando da sua transição de elevações mais altas para

mais baixas.56

Não se olvidam as dificuldades trazidas pela utilização das novas fontes,

principalmente no que concerne a necessidade de grandes investimentos para

implantação dos aparelhos necessários para sua geração e para o desenvolvimento

das redes de transmissão. Também ainda se consideram os imperativos de estrito e

cuidadoso planejamento para operação e comercialização da energia elétrica, tendo em

vista as características de imprevisibilidade e intermitência inerentes às fontes renováveis.57

Contudo, entende-se que as vantagens trazidas pela diversificação da matriz

energética através da utilização de fontes renováveis justificam sua promoção e seu

desenvolvimento. Solange David58 elenca alguns dos benefícios mencionados como a

redução das perdas e consequente economia referente ao investimento e manutenção

nos sistemas de transmissão e distribuição, melhoria da estabilidade do serviço de

energia elétrica, estabilização das mudanças climáticas, fortalecimento das economias

                                                           

56 Como restará demonstrado no quarto capítulo deste trabalho monográfico, questiona-se hoje a
real sustentabilidade das grandes usinas hidrelétricas, tendo em vista os altos custos ambientais,
culturais e sociais incorridos quando da construção de seus projetos. Não obstante, não se pode
negar que o aproveitamento da força cinética produzida pela movimentação da água se apresenta
como forma de geração de energia com baixa emissão de gases poluentes, ainda, não se
olvidando a existência dos geradores de pequenas centrais hidrelétricas.

57 NASCIMENTO NETO, José Osório do. Políticas públicas e regulação socioambiental: governança,
estratégias e escolhas públicas: energia e desenvolvimento em pauta. Curitiba: Íthala, 2017. p.130-132.

58 DAVID, Solange. Geração de energia elétrica no Brasil: uma visão legal-regulatória sobre riscos
para o desenvolvimento da atividade e mecanismos de incentivo estabelecidos pelo Poder Público.
Dissertação (Mestrado em Energia Elétrica) – Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2013.
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locais, redução dos efeitos danosos à saúde e ao meio ambiente e promoção da

justiça social.

Como demonstrado, a política energética brasileira depende majoritariamente

da eletricidade gerada através de usinas hidrelétricas de grande porte. No entanto, os

altos custos financeiros, sociais e ambientais de construção de novos empreendimentos

desta modalidade59, bem como os compromissos ambientais internacionais assumidos,

transformam, ainda que muito lentamente, o perfil da matriz energética nacional,

conforme apresentado pelo quadro abaixo.

FIGURA 2 - PARTICIPAÇÃO NO CRESCIMENTO DA CAPACIDADE
INSTALADA BRASILEIRA

FONTE: LOSEKANN, Luciano; HALLACK, Michelle. Novas energias
renováveis no Brasil: desafios e oportunidades. Blog Infopetro,
23 maio 2017. Disponível em: <https://infopetro.wordpress.com/
2017/05/23/novas-energias-renovaveis-no-brasil-desafios-e-
oportunidades/#more-7145>. Acesso em: 05 nov. 2017.
Baseada nos Boletins Mensais no Monitoramento do SEB para
os meses de Janeiros dos anos entre 2012 e 2017

A chance de mudança deste cenário é favorável, tendo em vista o grande

potencial natural nacional para geração através de novas fontes renováveis, tendo

em vista as características físicas do país. De acordo com estudo desenvolvido pela

                                                           

59 MARTINS, André Luís Agner Machado. Perspectivas do setor energético: as pequenas centrais
hidrelétricas. In: GONÇALVES, Oksandro; HACHEM, Daniel Wunder; SANTANO, Ana Cláudia
(Coord.). Desenvolvimento e sustentabilidade: desafios e perspectivas: Anais do Seminário de
Integração do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do
Paraná. Curitiba: Ithala, 2015. p.107-124.
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Empresa de Pesquisa Energética (EPE)60 o país apresenta elevado potencial de

geração solar fotovoltaica, capaz de responder por significativa parcela do atendimento

da demanda. Também se percebe a fácil complementaridade entre a energias de

fonte solar e eólica e a geração hídrica, predominante no país.

No entanto, há que se reconhecer que o potencial econômico para geração

eólica e fotovoltaica de energia não é tão atrativo. Demanda políticas estatais que

tenham por objetivo a redução de custos de geração e barreiras de mercado, para

que estas atividades se tornem mais competitivas.61

A política brasileira de incentivo à energia renovável se deu, basicamente,

através do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA),

cujo desenho inicial previa uma fase de “tarifas premium” (em modelo baseado nas

feed in tariffs) e, posteriormente, uma fase destinada a leilões (tender system).

O programa contemplou as pequenas centrais hidrelétricas – PHCs, a geração eólica

e de biomassa, a partir da atividade dos Produtores Independentes de Energia.62

Em uma segunda fase, a proposta da política nacional de expansão das novas

fontes renováveis foi consolidada através da abertura de leilões específicos para

contratação de energia gerada pelas eólicas, pela biomassa e pela PCHs – chamados

de Leilões de Fontes Alternativas. Esses leilões observam modelo de produtos

específicos e são desenhados com a previsão de priorização de demanda para

energia renovável.63

Mesmo com a implementação destes programas, ainda é ínfima a porcentagem

do potencial de geração de energia através das novas fontes renováveis diante da

capacidade total de geração brasileira. Dos 4.744 empreendimentos em operação

no Brasil, apenas 967 se referem a usinas de novas fontes renováveis. As usinas

                                                           

60 EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE). O compromisso do Brasil no combate às
mudanças climáticas: produção e uso de energia. 2016. Disponível em: <http://www.epe.gov.br/
mercado/Documents/NT%20COP21%20iNDC.pdf>. Acesso em: 4 nov. 2017.

61 SANT’ANA, Paulo Henrique de Mello (Coord.). Além de grandes hidrelétricas: políticas para fontes
renováveis de energia elétrica no Brasil: sumário para tomadores de decisão. WWF-Brasil, 2012.
Disponível em: <http://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/alem_de_grandes_hidreletricas_
sumario_para_tomadores_de_decisao.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2017.

62 O tratamento regulatório destinado aos Produtores Independentes de Energia será melhor analisado
no quarto capítulo deste trabalho monográfico.

63 TOLMASQUIM, Maurício T. O Marco Regulatório do novo modelo do sistema elétrico: um balanço
positivo. In: ROCHA, Flávio Amorim da (Coord.). Temas relevantes no direito da energia
elétrica. Rio de Janeiro: Synergia, 2012. p.1-28.
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eólicas representam 7,51%, as pequenas centrais hidrelétricas 3,19% e as usinas

fotovoltaicas 0,25% do total da potência hoje operante no país.64

Da análise deste quadro da matriz energética nacional depreende-se que o

Brasil tem muito a alcançar no que tange a integração e o desenvolvimento das

novas fontes renováveis – em especial quanto a geração solar fotovoltaica, já que se

mostra fonte excluída do escopo de incentivos do PROINFA65 – sendo necessária a

flexibilização de seus marcos regulatórios a partir de modelos que considerem os

avanços tecnológicos e instrumentais de negociação e diminuam as barreiras

administrativas que impedem seu desenvolvimento.

Os próximos capítulos deste trabalho buscarão trazer alternativas para

expansão do uso das fontes renováveis no cenário nacional, através do estudo da

geração distribuída.

                                                           

64 Dados extraídos de: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). BIG - Banco de
Informações de Geração. Capacidade de Geração do Brasil. 06 nov. 2017. Disponível em:
<http://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/capacidadebrasil/capacidadebrasil.cfm>. Acesso em: 06
nov. 2017.

65 Com a redução no custo de investimento necessário para fabricação e implantação de placas solares
de silício e a criação de novos materiais condutores, como o OPV (filme fotovoltaico orgânico)
tornam interessante – e menos custosa – a exploração da luz solar como fonte de energia, de tal
forma que levaram às palavras de Jeffrey Ball e Dan Reicher, de que “O mercado está chegando à
conclusão de que energia solar faz sentido”. Tradução literal de: “The market is concluding that
solar makes sense”, presente no artigo, publicado pelo New York Times em 17 de março de 2017,
BALL, Jeffrey; REICHER, Dan. Making Solar Big Enough to Matter. The New York Times, 2017.
Disponível em: <https://www.nytimes.com/2017/03/21/opinion/making-solar-big-enough-to-matter.
html?_r=0>. Acesso em: 13 out. 2017.
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4 A GERAÇÃO DISTRIBUÍDA

O capítulo anterior procurou apresentar o quadro atual do setor elétrico brasileiro,

dando enfoque especial para as novas energias renováveis, visto que as considerou

como elemento essencial para o desenvolvimento sustentável do país. Como restará

demonstrado, a geração distribuída representa alternativa convergente e também apta

a diversificar a matriz energética nacional; garantir a segurança e estabilidade do

fornecimento de eletricidade; incentivar o cumprimento de compromissos ambientais

de diminuição de emissão de gases poluentes; e ampliar a competição, eficiência e

flexibilidade regulatória no setor.

Imputa-se como importante, portanto, agora discorrer sobre (i) aspectos

introdutórios; (ii) possíveis vantagens e desafios; e (iii) o marco regulatório vigente,

alusivo à geração distribuída, para que, no próximo capítulo, tenha-se substrato

conceitual suficiente para prospectar a possibilidade da comercialização livre da

energia produzida através desta modalidade de geração descentralizada.

4.1 ASPECTOS INTRODUTÓRIOS

Apesar da ideia de geração distribuída sempre estar ligada à produção

descentralizada de energia elétrica por agentes que visam o seu consumo, a

doutrina especializada ainda encontra dificuldades em estabelecer um conceito final

sobre o instituto.

Diante dessa pluralidade conceitual, Mauro Moura Severino, Ivan Marques

de Toledo Camargo e Marco Aurélio Gonçalves de Oliveira66 elegeram 23 definições da

literatura especializada para analisá-las a partir de nove critérios distintos, tais sejam:

o propósito, a localização, a especificação da potência, a área de entrega da energia

                                                           

66 SEVERINO, Mauro Moura; CAMARGO, Ivan Marques de Toledo; OLIVEIRA, Marco Aurélio
Gonçalves de. Geração distribuída: discussão conceitual e nova definição. Revista Brasileira de
Energia, v.14, n.1, p.47-69, 2008. Disponível em: <http://www.sbpe.org.br/rbe/revista/26/>. Acesso
em: 22 set. 2017.



32

gerada, a tecnologia, o impacto ambiental, o modo de operação, a propriedade e o

nível de penetração.67

Os autores chegaram a conclusões interessantes. Primeiramente, notam que

os conceitos tendem a ser construídos a partir dos interesses dos agentes de sua autoria.

Também, observam que poucos dos critérios acima elencados são considerados na

construção dos conceitos desta modalidade de produção de energia. Frequentemente

são utilizados os aspectos de especificação de potência e do propósito e o de localização

é o único que se encontra presente em todos as definições escrutinadas.

Como exemplos de approach mais minimalista, pode-se trazer os exemplos

de Thomas Ackermann, Göran Andersson e Söder Lennart 68 que definem a geração

distribuída como “fonte de energia elétrica conectada diretamente à rede de distribuição

ou no lado do consumidor” e de Natália de Almeida Moreno69 que desenvolve o

conceito do instituto como:

[...] segmento da geração de energia elétrica que se encontra diretamente
conectado à rede de distribuição, independentemente da fonte empregada
na produção, da tecnologia, da potência, do local em que é efetivamente
consumida, dos seus impactos ambientais, modos de operação, propriedade
e nível de penetração.70

Há entretanto exemplos relevantes de definições que se utilizam de maior

quantidade dos critérios escolhidos. Os próprios Mauro Moura Severino, Ivan Marques

de Toledo Camargo e Marco Aurélio Gonçalves de Oliveira definem a geração

distribuída como:

                                                           

67 A análise a partir dos critérios elencados já havia sido antes desenvolvida em EL-KHATTAM, W;
SALAMA, M.M.A. Distributed Generation Technologies, Definitions and Benefits. Electric Power
Systems Research, Oxford, v.71, n.2, p.119-128, 2004.

68 ACKERMANN, Thomas; ANDERSSON, Göran; SÖDER, Lennart. Distributed generation: a
Definition. Electric Power Systems Research, Oxford, v.57, n.3, p.195-204, 2001.

69 MORENO, Natália Almeida. Geração distribuída: principais desafios regulatórios. In: ROCHA,
Flávio Amorim da (Coord.). Temas relevantes no direito da energia elétrica. Rio de Janeiro:
Synergia, 2015. Tomo IV. p.300.

70 A respeito da construção deste conceito, coloca a autora: “Assim preferimos para permitir – ou não
limitar – que o tratamento do segmento se realize de maneira uniforme (sem discriminações
arbitrárias), estável e constante (sem variar com os valores/políticas que estejam mais ou menos
em voga em um determinado momento histórico), permitindo, assim, à medida que amadureçam
os subsistemas locais, bases adequadas e neutras relativamente aos parâmetros da concorrência
praticável”. (MORENO, Natália Almeida. Geração distribuída: principais desafios regulatórios. In:
ROCHA, Flávio Amorim da (Coord.). Temas relevantes no direito da energia elétrica. Rio de
Janeiro: Synergia, 2015. Tomo IV. p.298-299).
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[...] denominação genérica de um tipo de geração de energia elétrica que se
diferencia da realizada pela geração centralizada por ocorrer em locais em
que não seria instalada uma usina geradora convencional, contribuindo para
aumentar a distribuição geográfica da geração de energia elétrica em
determinada região.71

O ordenamento jurídico brasileiro, através do art. 14 do Decreto n.o 5.163/04,

serve-se de um critério residual. Veja-se:

Para os fins deste Decreto, considera-se geração distribuída a produção de
energia elétrica proveniente de empreendimentos de agentes concessionários,
permissionários ou autorizados, incluindo aqueles tratados pelo art. 8o da
Lei no 9.074 de 1995, conectados diretamente no sistema elétrico de
distribuição do comprador, exceto aquela proveniente de empreendimento:
I – hidrelétrico com capacidade instalada superior a 30 MW; e
II – termelétrico, inclusive de cogeração, com eficiência energética inferior a
setenta e cinco por cento, conforme regulação da ANEEL, a ser estabelecida
até dezembro de 2004.

Independentemente da definição adotada, considera-se também relevante

abordar a ideia de micro e minigeração da forma como foi desenvolvida por Donkelaar

e Scheepers.72 Isso porque, as microgrids representam atualmente a opção mais

utilizada para expansão e desenvolvimento da geração distribuída no cenário mundial.

Os autores identificam a existência de núcleos energéticos autônomos de

pequeno porte que têm a capacidade de operar de forma independente ou integrada

com o sistema tradicional de energia elétrica (bulk power system), quando interconectados

por um sistema de distribuição. É admitida a ocorrência de operação paralela dos

microgrids com o sistema de massa, que se torna isolada em momentos emergenciais

ou de interrupção anormal do fornecimento de energia (islanded stand-alone). Também

são reconhecidos casos de usinas criadas sem qualquer tipo de ligação com o

sistema nacional, de forma que elas funcionem como ilhas totalmente independentes

(full time island).

                                                           

71 SEVERINO, Mauro Moura; CAMARGO, Ivan Marques de Toledo; OLIVEIRA, Marco Aurélio
Gonçalves de. Geração distribuída: discussão conceitual e nova definição. Revista Brasileira de
Energia, v.14, n.1, p.47-69, 2008. Disponível em: <http://www.sbpe.org.br/rbe/revista/26/>. Acesso
em: 22 set. 2017.

72 DONKELAAR, Michael ten; SCHEPEERS, M. J. J. Dispower: a socio-economic analysis of
technical solutions and practices for the integration of distributed generation. Disponível em:
<http://www.ecn.nl/docs/library/report/2004/c04011.pdf>. Acesso em: 05 nov. 2017. O conceito
adotado pela ANEEL de microgeração será desenvolvido no quarto capítulo do presente trabalho.
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O caráter de descentralização que envolve a geração distribuída, claramente,

depende de constante transmissão de informações entre os agentes que participam

do setor.

A existência desse fluxo informacional, essencial para o funcionamento da

modalidade de produção de energia aqui discutida, é possível apenas através da

utilização das redes elétricas inteligentes. Também conhecidas como smart grids,

elas, através de softwares e hardwares, fazem uso de sistemas de informação e de

comunicação a fim de transmitir dados entre os operadores e consumidores conectados

no sistema. Através destas trocas informacionais, garante-se que eles melhor e mais

eficientemente coordenem suas atividades.73

A tecnologia das redes elétricas inteligentes pode ser desenvolvida e aplicada

nos mais variados bens e serviços. Televisões, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e

até carros podem ser integrados à rede e, através dela ou de comandos eletrônicos

emitidos pelos proprietários, responderem a ordens enviadas até remotamente,

aumentando e diminuindo sua potência ou os ligando e desligando.74

Dentro deste quadro, a implantação de medidores inteligentes (smart meters) –

apesar de não traduzir opção única de aproveitamento da totalidade do potencial das

redes elétricas inteligentes – torna-se fundamental. Esses instrumentos representam,

nas palavras de Maria Luiza do Valle Rocha e Priscilla Maciel de Menezes Silva,

“a junção de um sistema de medição com uma tecnologia de comunicação, o que

facilita uma aferição de forma coordenada”.75

                                                           

73 Também não há para os especialistas conceito único sobre o que seriam o alcance e a definição
das redes elétricas inteligentes. Há, entretanto, três aspectos relevantes que as caracterizam, tais
sejam: o fluxo de informações disponível em tempo real (real time); a capacidade de ela mesma
consertar as falhas que identifica dentro do sistema; e a troca bidirecional de informações entre a
rede e os agentes nela conectados (sejam eles consumidores ou operadores). Para demais
informações, ver: MORENO, Natália de Almeida. Regulação de setores dinâmicos: o modelo RIIO
britânico para as Smart Grids. In: ROCHA, Flávio Amorim da (Coord.). Temas relevantes no
direito da energia elétrica. Rio de Janeiro: Synergia, 2014. Tomo III. p.557-598.

74 Esse fato tende a abrir gama de possibilidade para novos negócios e também para o papel das
distribuidoras, que até então se encontram em posição rígida para flexibilização e oferta de opção
no desenvolvimento de sua atividade. Para demais informações, ver: CAVALCANTI, Caio César
Torres. Smart Regulation para as cidades e redes elétricas inteligentes: primeiras considerações.
In: O direito da energia no contexto ibero-brasileiro. Rio de Janeiro: Synergia, 2017. p.103-140.

75 ROCHA, Maria Luiza do Valle; SILVA, Priscila Maciel de Menezes. Medidores “inteligentes” de
energia elétrica e a necessidade de Good Governance para salvaguardar o direito fundamental à
proteção dos dados pessoais. In: ROCHA, Flávio Amorim da (Coord.). Temas relevantes no
direito da energia elétrica. Rio de Janeiro: Synergia, 2013. Tomo II.
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A transmissão bidirecional de informações, possibilitada pelo uso das tecnologias

acima mencionadas, faz com que a geração distribuída de energia elétrica apresente

diversas oportunidades aos agentes conectados à rede. Entretanto, sua implementação

enfrentará certas dificuldades em temas que serão adiante abordados.

4.2 VANTAGENS E DESAFIOS

A ampliação da geração distribuída de energia elétrica, oportuniza uma vasta

gama de benefícios a serem aproveitados não apenas pelos agentes que participam

do setor elétrico, mas também para o sistema em sua perspectiva holística.

Salta aos olhos a possibilidade ofertada pelo instituto para o consumidor final

de ele mesmo escolher se tornar produtor da energia que pretende consumir e, em

caso de produção excedente, de injetá-la na rede e participar do mercado como

agente fornecedor.

Grande vantagem, portanto, da geração distribuída é a de retirar os consumidores

de posição passiva no processo de geração energética para ativa na produção de

eletricidade. Tornam-se prosumers.76

As redes elétricas inteligentes armam estes agentes finais de maior

conhecimento sobre seu diagnóstico específico de consumo e sobre as condições

do sistema – incluindo a quantidade de energia presente na rede, bem como suas

falhas estruturais. Portanto, cresce a capacidade do consumidor de tomada de

decisão bem informada e de atitude responsiva, visto que terá condições de

identificar suas demandas próprias, refletidas nos dados referentes a seu horário de

pico, por exemplo.77

                                                           

76 Atenta à mudança de comportamento dos agentes finais do setor elétrico, a doutrina vem desenvolvendo
o conceito de prosumers, ou seja, de agentes que antes eram exclusivamente usuários dos serviços
de energia, mas que passam agora a, além de consumi-la, armazena-la e, também, fornecê-la
para rede em que estão integrados. Para demais informações ver: COSTELLO, Kenneth W. The
Challenges of New Electricity Customer Engagement for Utilities and State Regulators. Energy
Law Journal, Washington, v.38, n.1, p.49-78, 2017.

77 É também desenvolvida a ideia de que estas informações precisas da oferta e demanda de
energia elétrica disponível no mercado, possibilitam: a dinamização do processo de tarifação do
recurso – a fim de que estas de fato reflitam os custos incorridos em sua geração, transmissão,
distribuição e comercialização; o desenvolvimento de portfólios personalizados que atendam,
efetivamente, as necessidades dos agentes finais, conforme seu perfil individual. Para informações
adicionais ver: MORENO, Natália de Almeida. Regulação de setores dinâmicos: o modelo RIIO
britânico para as Smart Grids. In: ROCHA, Flávio Amorim da (Coord.). Temas relevantes no direito
da energia elétrica. Rio de Janeiro: Synergia, 2014. Tomo III. p.557-598.
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Ademais, os medidores inteligentes disponibilizam, em tempo real, dados

claros e precisos sobre os horários de pico do sistema, sobre a oscilação de preço

das tarifas durante o dia e sobre os níveis de consumo de cada unidade individual.

Isso faz com que o agente final tenha condições de otimizar sua eficiência

energética ao melhor planejar seus hábitos de uso do recurso em questão e adequar

seu consumo. Encaminha-se, sendo assim, a consequências positivas diretas como

o auxílio da organização do orçamento familiar através da diminuição dos valores a

serem pagos na conta de luz.78

Os distribuidores de energia, a contrário senso do sentimento predominante,

também são beneficiados pela expansão da geração distribuída. Tendo a possibilidade

de microgerir a rede elétrica e seus recursos, eles serão capazes de facilmente

identificar áreas de baixa performance da rede, as causas responsáveis por esse

resultado ruim e elaborar planos específicos para melhorar a qualidade do fornecimento

de energia e diminuir as falhas técnicas dentro do sistema.79

Além disso, a geração distribuída abre espaço para elementos de concorrência

e para a lógica de mercado. Assim, agrega-se valor aos serviços praticados pelos

comercializadores – por exemplo quando a criação de portfólios energéticos passa a

ter maior relevância no setor – e flexibiliza suas possibilidades negociais.80

Saindo de perspectiva de vantagens que abordem individualmente os interesses

de agentes específicos do setor de energia, a geração distribuída apresenta condições

capazes de provocar mudanças no sistema integrado como um todo.

A expansão da geração distribuída altera a feição do sistema elétrico ao

aumentar exponencialmente o número de agentes fornecedores de energia no

mercado, tornando muito mais flexíveis as interações entre eles. Dessa forma, há

                                                           

78 ROCHA, Maria Luiza do Valle; SILVA, Priscila Maciel de Menezes. Medidores “inteligentes” de
energia elétrica e a necessidade de Good Governance para salvaguardar o direito fundamental à
proteção dos dados pessoais. In: ROCHA, Flávio Amorim da (Coord.). Temas relevantes no
direito da energia elétrica. Rio de Janeiro: Synergia, 2013. Tomo II. p.691-712.

79 TOLEDO, Fábio de Oliveira. Redes elétricas inteligentes e a ruptura de paradigmas tecnológicos
do setor elétrico. In: ROCHA, Flávio Amorim da (Coord.). Temas relevantes no direito da
energia elétrica. Rio de Janeiro: Synergia, 2013. Tomo II. p.309-326. O autor também pontua que
o uso das tecnologias inteligentes e seus mecanismos permite que os distribuidores identifiquem
os pontos de perca não técnica do sistema – que se referem, principalmente ao furto de energia a partir
da prática popularmente conhecida como “gato”, a qual representa um prejuízo de
aproximadamente oito bilhões de reais por ano ao país.

80 ABRACEEL. Ampliação do mercado livre de energia elétrica. 2017. Disponível em:
<http://www.abraceel.com.br/archives/files/PSR_Abraceel_Ampliacao-Mercado-Livre-Energia-
Eletrica_Final.pdf>. Acesso em: 16 out. 2017.
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uma tendência que aponta para substituição das características atuais do sistema de

engessamento e centralização verticalmente hierarquizada para uma configuração

pluricêntrica e dinâmica, o que propicia o aumento da competição e, consequentemente,

da eficiência dentro do setor.81

Também, o fato do usuário final gerar a eletricidade que ele mesmo irá

consumir tende a diminuir o custo e aumentar a qualidade da energia elétrica que

circula na rede. Isso porque, ao ser reduzido o uso do instrumental alusivo às

atividades de transmissão e distribuição, evita-se perdas deste recurso escasso e a

necessidade de investimentos de infraestrutura na rede interligada é postergada.82

O advento da geração distribuída, ademais, torna mais viável a integração

das novas fontes renováveis de energia. Essa modalidade de produção energética

descentralizada, ao se utilizar do fluxo de informações recebidos das smart grids lida

melhor com o caráter de intermitência inerente às energias de baixo impacto ambiental,

como a solar e a eólica.83

Sem pretender esgotar assunto de tamanha riqueza, cita-se, por fim, a

habilidade do instituto em promover a universalização da energia, na medida em que

proporciona possibilidades, para pessoas que vivem em locais não-atendidos por

uma rede elétrica convencional, de terem acesso à eletricidade.84

No entanto, a modalidade de geração inovadora, tecnológica e sustentável

aqui discutida traz vários desafios de implementação de diferentes ordens. No aspecto

técnico, a ausência de um despacho único e centralizado exige das autoridades

constante monitoramento a fim de garantir a resiliência e o fornecimento global do

                                                           

81 MORENO, Natália de Almeida. Equiponderando o trilema do setor elétrico: as Smart Grids. In:
CAVALCANTI, Caio César Torres (Coord.). O direito da energia no contexto ibero-brasileiro.
Rio de Janeiro: Synergia, 2017. p.331-358.

82 CAVALCANTI, Caio César Torres. Smart Regulation para as cidades e redes elétricas inteligentes:
primeiras considerações. In: O direito da energia no contexto ibero-brasileiro. Rio de Janeiro:
Synergia, 2017. p.103-140.

83 DAVID, Solange. O meio ambiente, o setor elétrico e algumas iniciativas para uma economia
sustentável no Brasil. In: ROCHA, Flávio Amorim da (Coord.). Temas relevantes no direito da
energia elétrica. Rio de Janeiro: Synergia, 2015. Tomo IV. p.557-584.

84 SEVERINO, Mauro Moura; CAMARGO, Ivan Marques de Toledo; OLIVEIRA, Marco Aurélio
Gonçalves de. Geração distribuída: discussão conceitual e nova definição. Revista Brasileira de
Energia, v.14, n.1, p.47-69, 2008. Disponível em: <http://www.sbpe.org.br/rbe/revista/26/>. Acesso
em: 22 set. 2017.
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sistema e ainda dificulta a cobrança pelo uso do sistema elétrico e a eventual

incidência de tributos.85

Ademais, o atual sistema de infraestrutura não é capaz de suprir as

necessidades das inovações tecnológicas, sendo, portanto, imprescindível um alto

investimento para instalação das mesmas e de constante aporte de recursos para o

desenvolvimento da pesquisa do setor. Merece especial atenção o segmento de

transmissão, para que este não se torne obsoleto e consiga suportar as constantes

variações de tensão no sistema, sob pena de se causar a diminuição da qualidade

de energia ofertada aos agentes finais.86

Ainda, a doutrina adverte o cuidado que deve ser tomado quanto aos

interesses consumeristas envolvidos na geração distribuída. Como exemplo, traz-se

o direito de proteção dos dados pessoais dos agentes finais o qual deve ser tutelado

com especial cautela tendo em vista o grande alcance das redes inteligentes em

coletar suas informações privadas.87

Dificuldades como as acima mencionadas propulsionam as autoridades

regulatórias a desenvolver políticas e dispositivos aptos a se aproveitarem das

vantagens oferecidas pela geração distribuída, concomitantemente, a promoverem

sua expansão sem percalços.

4.3 MARCO REGULATÓRIO

Passa-se, abaixo, a expor a regulação que hoje governa a geração distribuída

no país, a fim de que se possa diagnosticar a situação atual e dar fundamento a

eventuais alternativas para incremento do tratamento jurídico a ela dispensado.

                                                           

85 AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Micro e minigeração distribuída:
sistema de compensação de energia elétrica. 2.ed. Brasília: ANEEL, 2016.

86 QUEIROZ, Renato. Da geração centralizada à geração distribuída: questões que exigirão uma
coordenação centralizada. Disponível em: <https://infopetro.wordpress.com/2017/05/29/da-
geracao-centralizada-a-geracao-distribuida-questoes-que-exigirao-uma-coordenacao-
centralizada/#more-7175>. Acesso em: 15 ago. 2017.

87 ROCHA, Maria Luiza do Valle; SILVA, Priscila Maciel de Menezes. Medidores “inteligentes” de
energia elétrica e a necessidade de Good Governance para salvaguardar o direito fundamental à
proteção dos dados pessoais. In: ROCHA, Flávio Amorim da (Coord.). Temas relevantes no
direito da energia elétrica. Rio de Janeiro: Synergia, 2013. Tomo II. p.691-712.
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Inicialmente, a legislação nacional criou duas figuras, às quais atribui tratamento

diferenciado, e que se referem à autoprodução – de energia elétrica.88 São elas: (i) o

produtor independente de energia; e (ii) o autogerador.

A figura do autoprodutor de energia elétrica foi instituída pelo Decreto-Lei

n.o 1.872, de 21 de maio de 1981 como pessoa física, pessoa jurídica ou consórcio

empresarial que, mediante concessão ou autorização, gerem energia elétrica que

seja destinada ao seu consumo próprio, exclusivamente. Quando de sua criação,

era livremente permitido aos concessionários a compra do excedente de energia

gerado a partir de fontes não derivadas do petróleo e não consumida pelo autoprodutor.

Já a figura do produtor independente foi desenvolvida nos Estados Unidos e

instituída pelo Public Utility Regulatory Act, de 1978, com o intuito de incentivar a

geração de eletricidade a partir de novas fontes de energia, tendo sido responsável

pela expansão do uso do gás natural naquele país.89

O art. 11 da Lei n.o 9.074/95 apropriou-se desta noção e trouxe a definição

do produtor independente:

Art. 11 Considera-se produtor independente de energia elétrica a pessoa
jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou
autorização do poder concedente para produzir energia elétrica destinada
ao comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua conta e risco.
Parágrafo único - O produtor independente de energia elétrica está sujeito a
regras operacionais e comerciais próprias, atendido o disposto nesta Lei, na
legislação em vigor e no contrato de concessão.

Contudo, a edição da Lei n.o 9.648/98 representou um retrocesso no

desenvolvimento da geração distribuída ao submeter a comercialização da energia

                                                           

88 A autoprodução de energia – seja ela realizada por autoprodutores ou produtores independentes –
desafia a doutrina a identificar a natureza da atividade de geração de energia elétrica. Nos casos
em que estes produtores geram eles próprios a eletricidade e a consumem exclusivamente, não
se mostra mais razoável seguir a doutrina tradicional que a caracteriza como prestação de serviço
público, parecendo ser um serviço privado que o autoprodutor (aqui usado latu sensu) e presta a si
próprio. Sendo tema deveras complexo, a doutrina não chegou a um consenso sobre a natureza
da atividade aqui discutida. No entanto, simpatiza-se com a teoria desenvolvida por Alexandre
Santos de Aragão de atividade econômica particular com interesse público. Para demais
informações, ver: CALASANS JUNIOR, José. Temas polêmicos do novo direito da eletricidade. In:
ROCHA, Flávio Amorim da (Coord.). Temas relevantes no direito da energia elétrica. Rio de
Janeiro: Synergia, 2013. p.761-808; ARAGÃO, Alexandre Santos de. A natureza jurídica da
geração de energia elétrica. In: ROCHA, Flávio Amorim da (Coord.). Temas relevantes no direito
da energia elétrica. Rio de Janeiro: Synergia, 2013. p.31-54.

89 LINDH, Frank R. Federal Preemption of State Regulation in the Field of Electricity and Natural Gas:
a Supreme Court Chronicle. Energy Law Journal, Washington, v.10, n.2, p.277-314, 1989.
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excedente gerada pelos autoprodutores à autorização temporária e eventual90 a ser

concedida pela ANEEL.91

Hoje, a entrada de novos agentes e a ampliação da competitividade no que

se refere à atividade dos produtores independentes e dos autoprodutores é incentivada

através do Decreto n.o 2.003, de 10 de setembro de 1996, o qual em seu art. 13,

garante o livre acesso dessas figuras aos sistemas de transmissão e distribuição no

SIN – mas ainda assim tendo de arcar com os custos de transporte envolvidos.

A partir da edição da Resolução Normativa n.o 482, de 17 de abril de 2012,

de autoria da ANEEL que a micro e minigeração elétrica foram especifica, ainda que

não exaustivamente, contempladas. Este dispositivo normativo foi resultado da a

Consulta Pública n.o 15/2010, realizada entre 10 de setembro de 2010 e 9 de novembro

de 2010, e da Audiência Pública n.o 42/2011, realizada entre 11 de agosto de 2011 e

14 de outubro de 2011.

                                                           

90 As discussões referentes à natureza e à discricionariedade das autoridades administrativas, já foi
muito debatida pela doutrina. Almiro do Couto e Silva defende que tais autorizações devem
respeitar o princípio da isonomia, estando as agências regulatórias sujeitas à obrigação de garantir
a todos os particulares que demonstrarem condições iguais o mesmo tratamento. Na visão do
autor, como o setor elétrico – diferentemente do setor das telecomunicações – não regulou o
procedimento das autorizações, deve-se atribuir a elas natureza de ato administrativo regulado ou
submetê-las a processo licitatório prévio – o que não nos parece uma alternativa viável ou
eficiente. Para mais informações sobre o tema consultar: em: COUTO E SILVA, Almiro.
Privatização no Brasil e o novo exercício de funções públicas por particulares. Serviço público “à
brasileira”? Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n.230, p.45-74, out./dez. 2002;
ARAGÃO, Alexandre Santos de. Considerações sobre as autorizações no setor de gás natural à
luz da Lei n.o 11.909/2009. In: COSTA, Maria d’Assunção (Coord.). Gás natural no cenário
brasileiro. Rio de Janeiro: Synergia, 2015. p.1-16.

91 Segue redação do art. 26 da Lei n.o 9.648/98: “Cabe ao Poder Concedente, diretamente ou
mediante delegação à ANEEL, autorizar:
I - o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 5.000 kW (cinco mil quilowatts)
e igual ou inferior a 30.000 kW (trinta mil quilowatts), destinado a produção independente ou
autoprodução, mantidas as características de pequena central hidroelétrica;
II - a compra e venda de energia elétrica, por agente comercializador;
III - a importação e exportação de energia elétrica, bem como a implantação das respectivas
instalações de transmissão associadas, ressalvado o disposto no § 6.o do art. 17 da Lei n.o 9.074,
de 7 de julho de 1995;
IV - a comercialização, eventual e temporária, pelos autoprodutores, de seus excedentes de
energia elétrica.
V - os acréscimos de capacidade de geração, objetivando o aproveitamento ótimo do potencial
hidráulico. (Incluído pela Lei n.o 10.438, de 2002)
VI - o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 5.000 kW (cinco mil
quilowatts) e igual ou inferior a 50.000 kW (cinquenta mil quilowatts), destinado à produção
independente ou autoprodução, independentemente de ter ou não característica de pequena
central hidroelétrica. “
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O art. 2.o da RN n.o 482/12 traz, respectivamente, os conceitos de microgerador

e minigerador, conforme segue abaixo:

Art. 2.o Para efeitos desta Resolução, ficam adotadas as seguintes definições:
I - microgeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com
potência instalada menor ou igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada,
conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia
elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades
consumidoras;
II - minigeração distribuída: central geradora de energia elétrica, com potência
instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes hídricas ou
menor ou igual a 5 MW para cogeração qualificada, conforme regulamentação
da ANEEL, ou para as demais fontes renováveis de energia elétrica, conectada
na rede de distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras.

Em seu art. 6.o e seguintes, a RN n.o 482/12 instituiu a possibilidade de o

consumidor que for também pequeno gerador compensar toda a energia que gerou

com aquela que consumiu, independentemente do momento da geração e do consumo

efetivo, em sistema de net metering. Quando a geração for maior que o consumo, ou

seja, caso seja formado um excedente de energia elétrica, este se transformará em

“crédito de energia” que poderá ser reivindicado frente à distribuidora que o atende.

O dispositivo normativo, apesar de inovador, apresentou diversas lacunas e

omissões que, inclusive a partir de discussões travadas na Audiência Pública

n.o 026/2015, resultaram na edição da Resolução Normativa n.o 687 de 24 de novembro

de 2015 também de autoria da Aneel.

A RN n.o 687/15 da ANEEL ampliou os limites de potência para as unidades

geradoras passíveis de enquadramento nesse modelo: microgeração, até 75kW; e

minigeração, até 3MW, no caso de hidrelétricas, e até 5MW para as demais fontes

renováveis. Ainda, estendeu a validade dos créditos para compensação junto à

distribuidora de 36 para 60 meses.

Estabeleceu, entre outras alterações, regras para repartição da energia gerada

entre as unidades consumidoras sob a classificação de “empreendimentos de múltiplas

unidades consumidoras” e criou as figuras de “autoconsumo remoto” e de “geração

compartilhada”. A primeira autoriza que um agente com diversas unidades consumidoras

possa instalar uma única central geradora, compensando a geração de energia com

o consumo de todas as unidades nela registrada. Já a segunda, possibilita que

empreendimentos de geração sejam administrados através de consórcios ou
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cooperativas, cuja energia gerada é consumida por unidades consumidoras das

pessoas, físicas ou jurídicas, participantes.

Essa alteração regulatória acabou por limitar a flexibilidade de atuação na

esfera da geração distribuída, visto que obriga que as compensações de energia

excedente sejam realizadas apenas entre unidades consumidoras de mesma titularidade,

ou seja, que possuam o mesmo Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Cadastro de

Pessoa Jurídica (CPJ), o que atende os interesses do Ministério da Fazenda.

 Dessa forma, a normativa vigente impede, por exemplo, que casas de um

mesmo condomínio residencial aproveitem-se do sistema do net metering e reduzam

os custos com energia elétrica de uso comum ao vedar que elas compensem os

excedentes gerados entre si.92

Fica claro, a partir de situações como a acima descrita, que o arcabouço jurídico

e regulatório do país ainda não foi capaz de refletir as mudanças ocorridas a partir

do crescimento – ainda que incipiente – da geração distribuída no cenário nacional.

Não se olvida a complexidade inerente à atividade das agências regulatórias,

que, além de terem de se preocupar com os riscos e fatores técnicos envolvidos no

sistema brasileiro para garantir a coesão, segurança de fornecimento, modicidade

tarifária e universalização do acesso à energia elétrica, ainda têm de compatibilizar

conflitos de interesses dos agentes que compõem o setor.93 Contudo, o próximo capítulo

desta monografia se ocupará em analisar alternativas de regulação que melhor

adequem o sistema brasileiro às mudanças técnicas e mercadológicas observadas

no setor, principalmente a partir do advento das redes elétricas inteligentes.

                                                           

92 DAVID, Solange. O meio ambiente, o setor elétrico e algumas iniciativas para uma economia
sustentável no Brasil. In: ROCHA, Flávio Amorim da (Coord.). Temas relevantes no direito da
energia elétrica. Rio de Janeiro: Synergia, 2015. Tomo IV. p.557-584.

93 Já na Audiência Pública 042/2011, chamada pela Aneel, foi possível perceber o embate entre os
participantes do setor. Agentes ligados à geração centralizada pugnaram pela instituição de uma
tarifa binômia em se tratando da energia derivada da geração distribuída. Esta medida, passaria a
cobrar dos mini e microgeradores um valor fixo referente aos custos alusivos à aquisição de energia e
aos investimentos realizados na rede de distribuição, no lugar da atual política que considera
apenas a energia efetivamente consumida, demonstrando que mesmo dentro do setor de geração
de energia solar fotovoltaica há uma pluralidade de interesses, demandas e custos de transação
que devem ser compatibilizados.
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5 DESAFIOS REGULATÓRIOS

A partir da exposição sobre a geração distribuída e das inovações tecnológicas,

que têm o condão de revolucionar as relações celebradas no mercado de energia

elétrica, analisa-se, neste quinto capítulo, os desafios regulatórios para maximizar o

uso desta tecnologia, focando na possibilidade de comercialização livre da energia a

partir dela produzida. Busca-se, desta forma, atingir, dentro do sistema nacional de

energia, desenvolvimento sustentável que consiga aliar os objetivos de segurança de

abastecimento, diminuição dos impactos ambientais, modicidade tarifária e universalização,

concomitantemente, possibilitando aos agentes atuarem em ambiente negocialmente

flexibilizado e aberto às vantagens da competição. Para tanto, serão analisados

(i) aspectos gerais dessa interação, a partir do paradigma do desenvolvimento

sustentável; (ii) indicações do cenário setorial brasileiro vigente, no que tange

mudanças futuras na regulação setorial; e (iii) possibilidades de alteração nos

marcos regulatórios, trazendo vantagens e dificuldades inerentes a sua implantação.

5.1 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

A reformulação da estrutura regulatória do setor elétrico brasileiro a partir da

Lei n.o 10.848/04, deixou muito claros os objetivos a serem nele perseguidos, tais sejam

os de modicidade tarifária, segurança no suprimento do sistema e de universalização

do acesso à eletricidade.

Ainda, a grande dependência do desenvolvimento tecnológico, industrial e

econômico das sociedades contemporâneas no fornecimento contínuo e de qualidade

de energia elétrica, coloca em posição de destaque a matéria da segurança energética

quando da construção e implantação de políticas e planejamentos públicos das mais

diferentes nações.

No entanto, a sociedade atual não parece mais se contentar com uma visão

de segurança energética que se atenha apenas e tão somente a evitar interrupções

ou quedas de potência, gerando confiança no abastecimento elétrico, e a garantir

estabilidade e constância tarifária. Apesar de não se haver desistido destes fatores,
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as discussões sobre sustentabilidade parecem cada vez mais permear os debates

dentro do setor.94

Belinda Pereira da Cunha e Fernanda Cristina de Oliveira Franco95 defendem a

construção de modelos sustentáveis de desenvolvimento econômico através da

superação das fronteiras que tradicionalmente separam as disciplinas acadêmicas.

Seus ensinamentos partem da observação de uma mudança do paradigma norteador

das novas teorias de desenvolvimento. A economia, dentro deste quadro, não estaria

baseada somente nos parâmetros de trabalho e capital, mas sim nos parâmetros de

trabalho, capital natural e capital produto do homem.

Seguindo esta linha de garantia de proeminência aos recursos naturais, o

conceito de desenvolvimento sustentável é abordado por Luiz Alberto Blanchet96 a

partir de princípios constitucionais explícitos e implícitos. Primeiramente, é resgatado

o art. 3o, inciso II da Constituição Federal, relembrando que este dispositivo legal

supremo expressamente estabelece o objetivo de “garantir o desenvolvimento nacional”.

Depois, são trazidas as ideias constitucionalmente implícitas de empreendedorismo

e reciprocidade.

Para o autor, o paradigma contemporâneo não consegue enxergar o

desenvolvimento como apenas um crescimento econômico-financeiro, mas,

concomitantemente, preocupa-se com aspectos ambientais, sociais e tecnológicos.

A partir deste raciocínio, alcançar o desenvolvimento é possível apenas

através da capacidade empreendedora do homem de criar condições materiais e

imateriais para o bem-estar. Ainda, deve-se respeitar o caráter de reciprocidade a partir

                                                           

94 BORGES, Marcos Aurélio Santos. Segurança energética no direito internacional. Belo Horizonte:
Arraes, 2012. p.4 apud MOREIRA, Egon Bockmann; KATO, Mariana Almeida. Regulação
econômica e segurança energética: breves notas sobre o caso brasileiro. In: ROCHA, Flávio
Amorim da (Coord.). Temas relevantes no direito da energia elétrica. Rio de Janeiro: Synergia,
2013. Tomo II. p.209-240.

95 CUNHA, Belinda Pereira da; FRANCO, Fernanda Cristina de Oliveira. Perplexidade acerca da
sustentabilidade no direito brasileiro: direito da energia, direito ambiental e direitos humanos em
contextos de exploração energética. In: CAVALCANTI, Caio César Torres (Coord.). O direito da
energia no contexto ibero-brasileiro. Rio de Janeiro: Synergia, 2017. p.85-102.

96 BLANCHET, Luiz Alberto. Energia elétrica, desenvolvimento e sustentabilidade. In: ROCHA, Flávio
Amorim da. Temas relevantes no direito da energia elétrica. Rio de Janeiro: Synergia, 2012.
p.443-486.
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do qual se tem que o bem-estar obtido pelo uso de bens existentes na natureza,

deve ser acompanhado de sua correspondente reposição.97

Já Ana Raquel Gonçalves Moniz98, identifica na doutrina atual a preocupação

da sustentabilidade aliada com as de eficiência e de conservação, dentro do que

chama Direito das Energias Limpas ou Direito das Energias Renováveis.

Seriam, nesse posicionamento doutrinário, consideradas a necessidade de

racionalização do uso e diminuição do consumo de energia bem como a redução da

dependência referente a suas fontes fósseis ao mesmo tempo em que se almeja a

satisfação das demandas atuais sem o comprometimento da capacidade das gerações

futuras de terem o mesmo resultado em relação a suas necessidades.99 Em verdade, a

autora pontua o reconhecimento da existência de um direito ao desenvolvimento –

ou seja, à melhoria das condições de vida a partir dos avanços da técnica e das

mudanças da organização social – mas também de limites e condições impostos

pela proteção do ecossistema que seu exercício deve resguardar.

Essas preocupações fazem sentido, especialmente tendo em vista, os

conhecidos efeitos climáticos e catástrofes ambientais cotidianamente hoje vivenciados.

No entanto, há que se admitir, como faz a autora acima referida, que são as questões

econômicas e tecnológicas – e não as ambientais – que impulsionam a formação de

estratégias e a utilização de opções alternativas aos modelos clássicos de geração

de energia elétrica.100

                                                           

97 Ainda sobre o princípio da reciprocidade, indica o autor que “o quinhão a que cada um tem direito
no produto do desenvolvimento deve ser proporcional ao esforço exigido e à eficácia alcançada
por seu trabalho; este é o conteúdo do princípio da reciprocidade, que, como se pode aferir, está
intimamente vinculado ao princípio da isonomia. A Constituição não legitima a obtenção de algo à
força, a qualquer preço, mediante coação ou chantagens levadas a efeito por meio de movimentos
perpetrados por grupos pretensamente populares, mas sim e apenas em troca de trabalho ou do
que este produz. Se não houver essa reciprocidade, inatingível será o desenvolvimento”.
(BLANCHET, Luiz Alberto. Energia elétrica, desenvolvimento e sustentabilidade. In: ROCHA,
Flávio Amorim da. Temas relevantes no direito da energia elétrica. Rio de Janeiro: Synergia,
2012. p.448).

98 MONIZ, Ana Raquel Gonçalves. Energia e fontes renováveis: a produção de energia elétrica a
partir de recursos hídricos revisitada. In: SILVA, Suzana Tavares da (Org.). Estudos de direito da
energia, n.o 0. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. p.359-414.

99 Aqui, traz-se o conceito de desenvolvimento sustentável desenvolvido pelo Relatório de Bruntland.
100 Nesse sentido, coloca a autora, professora da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra,

a respeito da realidade em que está inserida: “A percepção dos impactos econômicos (e mesmo
políticos) dos problemas relacionados com a energia encontra acolhimento na própria génese das
Comunidades Europeias; em total consonância, a política energética europeia desenvolveu-se,
primeiramente, a partir da consideração de problemas económicos, como as atinentes à crescente
dependência energética da União, à subida dos preços da energia que, sendo determinados pela
procura, acabam por atingir níveis superiores aos da inflação ou à circunstância de muitas das
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Desta forma, traz-se à tona a teoria do desenvolvimento econômico baseado

na energia101, a qual se apresenta como resposta à efervescência dos debates de

sustentabilidade socioambiental. Ao mesmo tempo, no entanto, tal marco teórico não

olvida a clássica aliança entre tecnologia e economia nem a visão de que a energia

é um fator de infraestrutura a ser considerado, em especial no que tange os custos

de produção, visto o alto grau de volatilidade do mercado de energia.

Esta corrente doutrinária visa substituir as tradicionais fontes e modalidades

de geração de energia elétrica por opções mais sustentáveis, não só motivada por

vantagens de ordem ambiental, mas também por entender que estes modelos alternativos

tendem a, ulteriormente, trazer benefícios de inovação e de competitividade.102

A consequência prática positiva da construção desses novos enfoques

teóricos, que procuram conciliar os fenômenos da industrialização, geração de energia

e sustentabilidade ambiental, é a de que eles tendem a influenciar a construção das

estratégias que visam a eficiência energética.103

A consideração do argumento de que os moldes tradicionais centralizados e

hierárquicos de produção de eletricidade não são os mais vantajosos para atender

os interesses da sociedade contemporânea têmo condão de reduzir o montante de

recursos alocados para o investimento de imponentes projetos de infraestrutura – no

Brasil representados principalmente pela construção de grandes centrais hidrelétricas.

                                                                                                                                                                                         

infraestruturas de produção de eletricidade se encontrarem em fim de vida – fatores que, articulados,
demandam uma atenção reflexiva dirigida às energias renováveis”. MONIZ, Ana Raquel Gonçalves.
Energia e fontes renováveis: a produção de energia elétrica a partir de recursos hídricos
revisitada. In: SILVA, Suzana Tavares da (Org.). Estudos de direito da energia, n.o 0. Coimbra:
Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. p.361).

101 Tradução livre da expressão cunha na língua inglesa energy-based economic development, que
se refere a um novo campo de prática e de pesquisa, no qual os adeptos integram estudos e
abordagens do desenvolvimento econômico com o planejamento energético. Para mais informações,
ver: CARLEY, Sanya; LAWRENCE, Sara; BROWN, Adrienne; NOURAFSHAN, Andrew; BENAMI,
Elinor. Energy-based Economic Development. Renewable and Sustainable Energy Reviews,
Indiana, v.15, p.282-295, 2011.

102 Como bem coloca Regina Maria Bueno Bacellar, o tratamento da energia no ordenamento jurídico
brasileiro recepciona o caráter econômico e ambiental deste recurso, quando considerados o
art. 20, VIII e art. 225 da Constituição Federal. (BACELLAR, Regina Maria Bueno. Gestão pública
sustentável e a matriz energética brasileira. In: GONÇALVES, Oksandro; HACHEM, Daniel
Wunder; SANTANO, Ana Cláudia (Coord.). Desenvolvimento e sustentabilidade: desafios e
perspectivas: Anais do Seminário de Integração do Programa de Pós-Graduação em Direito da
Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Curitiba: Ithala, 2015. p.34).

103 CUNHA, Belinda Pereira da; FRANCO, Fernanda Cristina de Oliveira. Perplexidade acerca da
sustentabilidade no direito brasileiro: direito da energia, direito ambiental e direitos humanos em
contextos de exploração energética. In: CAVALCANTI, Caio César Torres (Coord.). O direito da
energia no contexto ibero-brasileiro. Rio de Janeiro: Synergia, 2017. p.85-102.
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Assim, há maior disponibilidade de verbas a serem destinadas a opções que melhor

integrem as possibilidades tecnológicas, negociais e sustentáveis hoje ofertadas

pelo mercado.104

No entanto, ficou claro pelo discorrer deste trabalho monográfico que a regulação

vigente no Brasil ainda precisa dar passos largos a fim de maximizar o aproveitamento

das tecnologias hoje disponíveis – aqui representadas pelas redes inteligentes

aplicadas na geração distribuída de energia – para atingir a expansão do setor elétrico

nacional dentro de um quadro de desenvolvimento sustentável e absorver influências

das novas teorias regulatórias que não se satisfazem com uma análise custo-benefício

de curto-prazo, mas que consideram demais fatores ponderados como importantes

pela sociedade que pretendem regulamentar.

5.2 PERSPECTIVAS NO BRASIL

A partir do paradigma do desenvolvimento sustentável, procura-se identificar

no cenário do setor indícios da demanda de alterações na regulamentação a fim de

que sejam estabelecidos dispositivos capazes de flexibilizar as relações a serem

celebradas dentro deste mercado e propulsionar maior aproveitamento da geração

distribuída de energia elétrica derivada de fontes renováveis.

Tal tarefa não se mostra demasiadamente complexa, tendo em vista que a

percepção da necessidade de reformas regulatórias no ambiente de geração,

distribuição, transmissão e comercialização de energia elétrica já vem, recorrentemente,

sendo levantada por agentes importantes do setor.

Em dezembro de 2016, o Massachusetts Institut of Technology – MIT/Comillas

publicou o resultado de intensas pesquisas desenvolvidas através de relatório chamado

Serviço do Futuro: uma Resposta da Iniciativa de Energia do MIT para uma indústria

em transição.105

                                                           

104 MOREIRA, Egon Bockmann; KATO, Mariana Almeida. Regulação econômica e segurança
energética: breves notas sobre o caso brasileiro. In: ROCHA, Flávio Amorim da (Coord.). Temas
relevantes no direito da energia elétrica. Rio de Janeiro: Synergia, 2013. Tomo II. p.209-240.

105 Tradução livre de KNITTEL, Christopher et al. Utility of the Future: an MIT Energy Initiative
response to an industry in transition. Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 2016.
Disponível em: <https://energy.mit.edu/wp-content/uploads/2016/12/Utility-of-the-Future-Full-Report.pdf>.
Acesso em: 16 out. 2017.
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Os estudos travados deram enfoque à compreensão de como a energia

descentralizada e os produtos a partir dela gerados afetam o desenho (design) e a

operação dos sistemas elétricos. Ocuparam-se, ainda, em trazer um modelo (framework)

e um conjunto de ferramentas (toolkit) regulatórias para o futuro do setor de energia a

partir de percepções construídas através da análise da competição entre os recursos

gerados a partir das modalidades centralizada e distribuída.

Em resumo, o relatório propõe alterações na formação de preços e tarifas

pertencentes ao setor elétrico, adequando as diferenças dos mercados regulado e

retalhista a fim de, ulteriormente, atingir-se um único ambiente remuneratório e

competitivo para todas as tecnologias.

Chama a atenção, no entanto, como este relatório se preocupa em aconselhar

que a atividade regulatória assuma posicionamento mais proativo frente âs mudanças

radicais já identificadas no setor e que tendem a aumentar rápida e significativamente

os montantes de eletricidade produzidos pela geração distribuída.

A proliferação e desenvolvimento dos painéis solares, do armazenamento de

energia – representado através das baterias –, dos carros elétricos e das redes

inteligentes, de fato, apontam para possibilidade de grande transformação no perfil

do setor e, em especial, do consumidor final. Ele sai de uma posição eminentemente

passiva para se tornar, também, produtor e armazenador de energia elétrica.

Portanto, o estudo recomenda que as autoridades se adiantem em adequar

os marcos regulatórios atualmente em vigor às inovações percebidas na prática, sob

pena de terem de arcar com situações de crises geradas pelo eventual abandono

dos consumidores da rede geral em prol das soluções distribuídas.

Os agentes que compõem o setor elétrico brasileiro também não permanecem

alheios às realidades fáticas de transformação hoje vivenciadas. Essa postura é

comprovada pela edição da Nota Técnica n.o 5/2017 do Ministério de Minas e

Energia (MME), em 29 de junho de 2017.

O documento é fruto da Consulta Pública n.o 21/2016 e da Consulta Pública

no 33/2017, as quais abriram espaço para produção de contribuições por diversos

agentes que participam do setor a nível nacional e em todos os seus segmentos a

respeito de “condições para expansão do mercado livre de energia elétrica brasileiro”

e de “propostas de medidas legais que viabilizem seu futuro com sustentabilidade a

longo prazo”, respectivamente.
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As propostas, de curto médio e longo prazos, sugeridas na Nota Técnica

tendem sempre à liberalização do mercado de energia elétrica. Podem ser citadas

diversas proposições como a descotização e privatização das empresas estatais106;

a redução dos entraves dos agentes no ambiente de contratação livre; medidas para

centralização contratual dos instrumentos firmados no ambiente regulado para

mitigar os prejuízos das distribuidoras com a paulatina redução da quantidade de

consumidores cativos; instituição de tarifa binômia com o intuito de adequar o

sistema para os interesses das distribuidoras nos casos de geração elétrica

distribuída; e, especialmente, separação da energia e do lastro nos contratos de

comercialização a fim de garantir maior flexibilidade aos agentes do setor.

A Nota Técnica n.o 5/2017, indicou “elementos básicos para uma visão de

futuro”, tais sejam:

incentivos à eficiência nas decisões empresariais de agentes individuais
como vetor de modicidade tarifária, segurança de suprimento e
sustentabilidade socioambiental; sinalização econômica como vetor de
alinhamento entre interesses individuais e sistêmicos; alocação adequada
de riscos para permitir sua gestão individual, com responsabilidades bem
definidas; remoção de barreiras à participação de agentes no mercado; e
respeito aos contratos vigentes e observância dos requisitos formais e dos
papeis de cada instituição.

Tais elementos revelam preocupações que podem ser atendidas pela

intervenção regulatória no sentido de autorizar e viabilizar a comercialização livre da

energia elétrica produzida a partir da geração distribuída – possibilidade que será

analisada na sequência do trabalho.

Essa análise torna-se ainda mais relevante tendo em vista a tendência do

crescimento da geração distribuída no país nos próximos anos. O Brasil conta com

16.367 usinas de geração distribuída instaladas, sendo 20 de centrais de geração

hidrelétrica, 53 de energia eólica, 67 de geração térmica e 16.227 usinas de geração

de energia fotovoltaica. Já os números relativos à potência instalada denotam certa

diferença na porcentagem em relação às informações alusivas aos empreendimentos

instalados, mas ainda apresentam a liderança da geração eólica, responsável

                                                           

106 Nesse sentido, a privatização da empresa Eletrobrás é a sugestão mais imediata, tendo já,
inclusive sido anunciada pelo atual Ministro das Minas e Energias.
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por 9% da potência total instalada, e fotovoltaica responsável por 70% da potência

total instalada.107

Diante destas informações, fica claro que a fonte solar fotovoltaica é a que mais

se destaca. Em 24 de maio de 2017, a ANEEL emitiu a Nota Técnica n.o 56/2017 a

fim de, com base em projeções por ela realizadas no ano de 2015, “apresentar os

resultados e a metodologia utilizada para estimar o número de consumidores residenciais

e comerciais que podem instalar ou receber os créditos de microgeração solar

fotovoltaica no horizonte 2017-2024”.

O desenvolvimento do estudo realizado levou a uma previsão de que em

2024 886,7 mil unidades consumidoras podem vir a receber os créditos oriundos de

microgeração distribuída solar fotovoltaica. Dessa forma, prospecta-se, a seguir, se

a entrada destes novos agentes no segmento de geração não pode se dar de forma

mais vantajosa que a autorizada pela regulação vigente.

5.3 PROSPECÇÕES FUTURAS

A partir da exposição dos marcos regulatórios referentes à geração distribuída

de energia no quarto capítulo do presente trabalho, identificou-se uma dificuldade no

atual modelo em contemplar de forma satisfatória todos os elementos de inovação

que fazem parte da realidade da geração distribuída, o que acaba por obstaculizar

seu desenvolvimento no país.

A doutrina especializada, portanto, elenca diferentes áreas nas quais caberiam

mudanças a fim de fomentar a atividade descentralizada aqui discutida. A saber,

defendem-se: alterações no tratamento tributário destinado a reger as transações

relativas a esse tipo de modalidade de produção energética108; iminente necessidade

                                                           

107 Dados extraídos de: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEEL). Geração distribuída:
unidades consumidoras com geração distribuída. 2017. Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/
scg/gd/GD_Fonte.asp>. Acesso em: 5 nov. 2017.

108 Admite-se já haver iniciativas de alteração tributária no cenário brasileiro que são receptivas ao
instituto da geração distribuída. Nesse sentido, cita-se o exemplo de dois documentos publicados
pelo CONFAZ em 27 de abril de 2015. O Ajuste SINIEF 2/15, o qual revoga o Convênio ICMS
6/03 e dispensa do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao ICMS “O domicílio ou
estabelecimento consumidor que, na condição de microgerador ou de minigerador, promover
saída de energia elétrica com destino a empresa distribuidora, sujeita a faturamento sob o
Sistema de Compensação de Energia Elétrica”; e o Convênio ICMS 16, de 22 de abril de 2015, o
qual “autoriza a conceder isenção nas operações internas relativas à circulação de energia
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de inovação dos instrumentos de financiamento, disponíveis no mercado, para que

eles possam melhor atender as demandas dos agentes do setor, em especial, aqueles

relativos ao empréstimo e concessão de crédito às pessoas físicas; desconcentração

(unbundle) das atividades de distribuição e comercialização de energia elétrica109;

incentivo a implementação das tecnologias smartgrid, para além dos medidores

inteligentes; e promoção de maior coordenação e diálogo entre as esferas

governamentais e os agentes de mercado que compõem o setor.110

Todas estas formas de fomento são deveras instigantes. Todavia, os limites

deste trabalho monográfico impedem a sua análise em plenitude. Com o intuito de

sugerir a dimensão dos futuros desafios regulatórios que se colocam, passamos a

prospectar possíveis formas de remuneração da energia elétrica produzida através

de geração distribuída a partir de fontes renováveis, dando especial enfoque à

alternativa de sua comercialização livre.

Hoje, a RN 482/12 da ANEEL, de maneira demasiadamente restritiva, impõe

aos micro e minigeradores distribuídos a única possibilidade de compensação da

energia excedente produzida em sua conta de luz de meses seguintes, em sistema de

net-metering, como demonstrado no quarto capítulo desta monografia. A regulação

vigente, sendo assim, deixa de refletir os benefícios, já comentados, trazidos pelo

                                                                                                                                                                                         

elétrica, sujeitas a faturamento sob o Sistema de Compensação de Energia Elétrica de que trata a
Resolução Normativa n.o 482, de 2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL”.
Alterações como expostas são de grande importância tendo em vista que parte da doutrina
sugere o uso da função da extrafiscal dos tributos como forma de expansão da geração por fontes
renováveis. Seguindo este raciocínio, sugere-se tanto a redução ou até mesmo isenção dos tributos
para as mesmas ou aumento da carga no que concerne as fontes clássicas de energia. Nesse
sentido ver: SANTOS, Alex Taveira dos. Tributação e energia solar no Brasil: a extrafiscalidade no
setor energético como mecanismo de indução do desenvolvimento nacional. In: CAVALCANTI,
Caio César Torres (Coord.). O direito da energia no contexto ibero-brasileiro. Rio de Janeiro:
Synergia, 2017. p.1-16.

109 Defendendo a necessidade da separação (unbundling) entre as atividades de distribuição e
comercialização de energia, Natália Almeida Moreno coloca que, para o bom funcionamento do
sistema, os distribuidores terão de assumir papel de gestores e operadores da rede elétrica, devendo,
assim “ser imparciais e neutros a quaisquer outros interesses que não digam diretamente com a
estabilidade do (sub)sistema e a sua operação eficiente, sendo certo que a cumulação destas
responsabilidades com a comercialização de energia elétrica aos consumidores finais têm o potencial
de colocar em xeque estas condições, ao imiscuir interesses comerciais e responsabilidades
outras que possuem grande potencial de se entrechocar com interesses do sistema”. (MORENO,
Natália Almeida. Geração distribuída: principais desafios regulatórios. In: ROCHA, Flávio Amorim
da (Coord.). Temas relevantes no direito da energia elétrica. Rio de Janeiro: Synergia, 2015.
Tomo IV. p.321).

110 Fatores elencados em artigo realizado pelo Gesel-UFRJ após participação no seminário Brasil
Solar Power, organizado pela Agência Canal Energia e que ocorreu no Rio de Janeiro entre 30 de
junho e 1.o de julho de 2016.
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avanço das redes elétricas inteligentes. Em especial, cita-se a perda da oportunidade

de transformação do consumidor final – e agora também gerador – em agente mais

proativo no mercado e de incentivo para o aumento da produção de eletricidade a

partir de fontes renováveis.111

Diogo Lisbona Romeiro112 aponta que o principal impasse hoje enfrentado no

setor no que se refere a remuneração de seus agentes está em equacionar e eleger

os elementos que serão contemplados nos modelos de pagamento dos prosumers.

Diferentemente do que se pensava nas primeiras reformas setoriais, o quadro

contemporâneo não mais comporta soluções que recompensem apenas a quantidade

de energia produzida (energy-only markets), tampouco modelos que se atenham a

remunerar somente a capacidade adicional dos geradores (capacity).

O autor sustenta que o advento das energias renováveis torna mais complexa a

tarefa de escolha de remuneração do sistema, ao inserir no rol de elementos a serem

considerados a habilidade (capability) dessas novas fontes de garantir a confiabilidade

do setor em tempos de escassez das fontes tradicionais que majoritariamente

o suportam.

Ainda, seguindo os ensinamentos de Natália de Almeida Moreno113, coloca-se

que as determinações regulatórias de remuneração devem seguir sistemas de tarifação

dinâmica114 e locacional115 para que, respectivamente, seja possível a plena aferição

dos benefícios decorrentes da geração distribuída e para que a tarifa seja um

instrumento de incentivo e regulação de alocação das fontes, garantindo, portanto, a

capacidade e resiliência da rede energética.

                                                           

111 SANCHES, Luiz Antonio Ugeda. Curso de direito da energia: da história. São Paulo: Instituto
Geodireito, 2011. Tomo I. p.430-435.

112 ROMEIRO, Diogo Lisbona. A construção de mercados elétricos em perspectiva: questões para o
Brasil. Infopetro, 20 set. 2017. Disponível em: <https://infopetro.wordpress.com/2017/09/20/a-
construcao-de-mercados-eletricos-em-perspectiva-questoes-para-o-brasil/>. Acesso em: 26 out. 2017.

113 MORENO, Natália Almeida. Geração distribuída: principais desafios regulatórios. In: ROCHA,
Flávio Amorim da (Coord.). Temas relevantes no direito da energia elétrica. Rio de Janeiro:
Synergia, 2015. Tomo IV. p.295-355.

114 Tarifação dinâmica é aquela que considera, em tempo real, os volumes de energia transportados,
demandados e consumidos no sistema, bem como os níveis e preços de oferta, podendo este
monitoramento ser realizado com periodicidade de minutos. Esse tipo de sistema tarifário se torna
possível apenas através da utilização das tecnologias inteligentes.

115 Tarifação locacional é aquela que considera as características comerciais e técnicas de cada
unidade de geração distribuída, como a fonte energética utilizada no caso em questão, o número
total de geradores que participam do sistema e sua localização.
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Contemplar estas advertências doutrinárias em efetiva reforma do setor

elétrico se mostra tarefa deveras complexa. Inclusive, a doutrina não é capaz de eleger

com certeza um modelo paradigma a ser implantado universal e indiscriminadamente.

O sistema de tarifas-prêmio116 foi utilizado como elemento base da expansão

da matriz renovável e da geração distribuída na União Europeia tendo, inclusive

apresentado casos de sucesso quando da sua implantação.

Contudo, experiências práticas levaram à conclusão de que a falta de ajuste

adequado e cuidadoso dos prêmios pode ser causa de distorções no mercado e

gerar uma alta rentabilidade artificial e deturpar o objetivo inicial de desenvolvimento

tanto das fontes de energia renováveis quando da geração distribuída. Tal falha

regulatória vem se apresentando como causa dos mais variados tipos de conflitos

entre os agentes do setor elétrico europeu.117

A União Europeia, no presente momento, tende a adotar modelos mais próximos

de esquemas de mercado, a fim de regular os agentes do setor e os direcionar para

o cumprimento dos objetivos firmados no sentido da expansão da matriz energética

e observação dos compromissos ambientais que celebrou. Desta forma, utilizam-se

instrumentos como certificados verdes referentes a energia renovável, certificados

brancos referentes a eficiência energética e institutos com base contratual.118

Não obstante, o esforço as experiências empíricas119 que se utilizam destes

mecanismos são ainda muito recentes e não podem servir como exemplos de sucesso

ou fracasso das políticas implementadas.

                                                           

116 Também chamadas de feed in tarifs. Referem-se a sistema de fixação do valor de venda da
energia em montante maior que aquele praticado no mercado. Para demais informações ver:
FURTADO, Marcelo de Camargo. Avaliação das oportunidades de comercialização de novas
fontes de energias renováveis no Brasil. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Escola
Politécnica da Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2010.

117 Para mais informações a cerca de conflitos causados pela implementação de sistema de tarifas
prêmio ver: GOMES, Carla Amado. Instabilidade regulatória no domínio das energias renováveis:
apontamentos jurisprudenciais sobre conflitos intraambientais e outros. In: CAVALCANTI, Caio
César Torres (Coord.). O direito da energia no contexto ibero-brasileiro. Rio de Janeiro: Synergia,
2017. p.141-166.

118 SILVA, Suzana Tavares da; VICENTE, Marta. A nova política europeia em matéria de energias
renováveis e a proteção dos investidores. In: SILVA, Suzana Tavares da (Org.). Estudos de
direito da energia, n.o 0. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. p.319-358.

119 Suzana Tavares da Silva e Marta Vicente citam os exemplos do An All Islands Approach to Energy
Resources, na Irlanda; do El-certificate Market, na Noruega e na Suécia; do WINDSPEED Project,
na Dinamarca e na Holanda; e do Mediterranean Solar Plan, no Mediterrâneo. (SILVA, Suzana
Tavares da; VICENTE, Marta. A nova política europeia em matéria de energias renováveis e a
proteção dos investidores. In: SILVA, Suzana Tavares da (Org.). Estudos de direito da energia,
n.o 0. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. p.327-328).
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No entanto, essa percepção de falta de um modelo paradigma perfeito a ser

universalmente seguido não pode ser para os especialistas motivo de pessimismo e

desânimo como foi para os acadêmicos do Direito e Desenvolvimento quando

perceberam o fracasso dos estudos por ele realizados. Sentimento este que é

claramente demonstrado no decorrer do famoso texto de Trubek e Galanter, mencionado

no primeiro capítulo desta monografia.

Essa falta de certeza deve ser vista pela doutrina como elemento de motivação

para o desenvolvimento de sistemas cada vez mais inovadores, flexíveis e que

demonstrem maior preocupação com as características locais de cada mercado elétrico.

Felizmente, as produções relativas ao tema da remuneração de energia

produzida por geração distribuída ou a partir de fontes renováveis apresentam soluções

criativas para as diferentes demandas que atualmente envolvem o setor.

À luz deste quadro complexo e considerando a tendência mundial de

descarbonização, observa-se a instituição de diversos sistemas de quotas (quota

systems), ou seja, programas regulatórios que exigem que parcela da produção ou

utilização de energia elétrica seja oriunda de fontes limpas.120

Como tentativa de não cair novamente nos problemas trazidos pelas tarifas-

prêmio, Suzana Tavares da Silva121 levanta a possibilidade do uso de certificados

verdes122 para expansão da utilização das energias renováveis. Para tanto, condiciona

a sua implementação à capacidade dos Estados em comprovar que este benefício:

                                                           

120 A ideia de obrigação compulsória de geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis vem
sendo aplicada em diversos países, através da denominação genérica renewable portfolio standard
(RPS). Dentro destes marcos regulatórios, são emitidos certificados de energia renovável para cada
unidade produzida. Assim, geradoras que apresentem certificados excedentes podem vendê-los para
outras empresas, a fim de que estas demonstrem o cumprimento com a legislação vigente. O governo
federal norte-americano adotou este tipo de regulação através do Renewable Electricity Standard
(RES), o britânico através do Renewables Obligation, o australiano através do Renewable Energy
(Electricity) Act 2000 e a União Europeia através do Directive on Electricity Production from
Renewable Energy Sources. Ressalta-se que dentro dos Estados Unidos há grande diferença das
exigências a depender da política adotada pelos Estados Federativos, sendo que a Califórnia, por
meio do Clean Energy and Pollution Reduction Act of 2015 (California Senate Bill 350), prevê que,
até 2030, 50% da energia elétrica utilizada por comercializadoras e empresas públicas (public
utilities and publicly owned electric utilities) seja gerada a partir de fontes renováveis.

121 SILVA, Suzana Tavares da. O princípio da sustentabilidade económica e financeira do sistema
eléctrico liberalizado sob regulação especial. In: ROCHA, Flávio Amorim da (Coord.). Temas
relevantes no direito da energia elétrica. Rio de Janeiro: Synergia, 2015. Tomo IV. p.597.

122 Certificados verdes são programas que recompensam os consumidores que voluntariamente
fazem uso ou geram sua energia a partir de fontes renováveis.
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i) é essencial para garantir a viabilidade das fontes de energias renováveis
em causa; ii) não conduz, para o regime no seu conjunto, a uma
sobrecompensação para tecnologias individuais menos implantadas, desde
que sejam introduzidos níveis diferenciados de certificados por unidade de
output; iii) não dissuade os produtores de energia de fontes renováveis de
se tornarem mais competitivos.

Já Natalia de Almeida Moreno123 defende a implantação de um mercado

retalhista no Brasil, no que tange a energia proveniente de geração distribuída. Segundo

sua melhor doutrina, os pequenos e médios agentes do setor elétrico nacional deveriam

ter a possibilidade de aproveitar dos benefícios de abertura à competição dos segmentos

de geração e comercialização de energia.124

A extensa pletora de vantagens, além de estar relacionada com a melhoria na

qualidade dos produtos, o desenvolvimento de tecnologias e a redução dos preços125,

funda-se no conceito de possibilidade de escolha, proporcionada pela existência

da concorrência dentro do ambiente de contratação e influencia não apenas os

consumidores individualmente, mas o sistema como um todo.

A autora advoga a ideia de que ao terem mais acesso às variações de preço

referentes à energia elétrica, os consumidores tendem a buscar alternativas – as

quais perpassam desde ao uso do bem com parcimônia até à aquisição de produtos

domésticos com maior eficiência energética – para diminuição do total de eletricidade

consumida, tendo como consequência a redução do valor a ser despendido e o

aumento global de segurança no sistema.

                                                           

123 MORENO, Natalia de Almeida. Novas fronteiras do setor elétrico e a implementação de um mercado
retalhista no Brasil. In: SILVA, Suzana Tavares da (Org.). Estudos de direito da energia n.o 0.
Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. p.431-477.

124 A partir da atual regulação nacional, apenas podem aproveitar dos benefícios da competição os
consumidores: (i) livres, com demanda mínima 3 MW, conforme requisitos dispostos pelo art. 15
da Lei n.o 9.074/95; e (ii) especiais, com demanda entre 500 kW e 3 MW e tensão mínima de 2,3
kV, conforme requisitos dispostos pelo art. 16 desta mesma Lei n.o 9.074/95.
Desta feita, todos os médios e pequenos consumidores ficam vinculados ao ambiente de contratação
regulado, estando sujeitos a uma única opção de prestação de serviço por distribuidora não
exposta a qualquer concorrente e a tarifa de energia elétrica completamente inflexível e – muitas
vezes – calculada de maneira a totalizar um valor artificial.
Esta obrigação dos pequenos e médios consumidores a serem consumidores cativos leva ao quadro
de que 70% da energia consumida seja objeto de contratação no ACR e apenas 30% do total de
energia elétrica do setor seja contratada no ACL, conforme dados apresentados pela CCEE
(CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCEE). Migrações para o mercado
livre de energia crescem 25 vezes em 2016. Disponível em: <https://www.ccee.org.br/portal/
faces/pages_publico/noticias-opiniao/noticias/noticialeitura?contentid=CCEE_384293&_afrLoop=
172652231732494#!%40%40%3Fcontentid%3DCCEE_384293%26_afrLoop%3D1726522317324
94%26_adf.ctrl-state%3D1anmhx1gkv_160>. Acesso em: 05 nov. 2017).

125 WHISH, Richard. Competition Law. London: Butterworths, 1995.
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Apesar das vantagens trazidas pela instituição de um mercado retalhista no

que concerne a energia elétrica produzida por micro e minigeradores distribuídos,

não se deseja no presente trabalho monográfico apresentar uma visão inocente

sobre o tema discorrido.

Dessa forma, coloca-se desde já que a doutrina se apresenta extremamente

receosa em defender a abertura do ambiente de contratação para os pequenos e

médios consumidores – mesmo que como prosumers equipados das informações

ofertadas pelas redes inteligentes estejam melhor preparados e empoderados para

atuarem como verdadeiros agentes no mercado.

As preocupações dos acadêmicos são diversas. Elas repousam no aumento

dos riscos e preços finais ofertados aos consumidores e na grande chance de os

consumidores manterem sua conduta passiva diante da contratação de energia

elétrica, sugerindo que as práticas mercadológicas podem tomar rumos que diferem

dos objetivos que fundamentam a implementação do mercado retalhista.126

Há risco, também, do acontecimento de práticas predatórias dentro do setor

elétrico. Nesse sentido, cita-se os fenômenos do cherry-picking e da seleção adversa.

O primeiro diz respeito a tendência dos agentes privados quando em regime de

concorrência concentrarem suas atividades em regiões geográficas e consumidores

com maiores capacidades econômicas, para garantir a diminuição dos riscos,

aumento dos potenciais de retorno e, consequentemente, resultados mais lucrativos.

Dessa forma, locais de mais difícil acesso e consumidores mais vulneráveis seriam

negligenciados pelo mercado.

O segundo fenômeno, chamado de seleção adversa, refere-se a uma má

análise custo/benefício realizada pelos consumidores, tendo em vista que a falha de

assimetria informacional que apresentam frente aos fornecedores os instigam a não

considerar características relevantes do produto a ser contratado resultando, portanto,

em seleção adversa do que seria a escolha mais eficiente para seu caso individual.127

                                                           

126 COSTELLO, Kenneth W. The Challenges of New Electricity Customer Engagement for Utilities
and State Regulators. Energy Law Journal, Washington, v.38, n.1, p.49-78, 2017; JOSKOW,
Paul L.; WOLFRAN Catherine D. Dynamic Pricing of Electricity. American Economic Review,
v.102, n.3, 2012. Disponível em: <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/aer.102.3.381>.
Acesso em: 06 set. 2017.

127 MORENO, Natalia de Almeida. Novas fronteiras do setor elétrico e a implementação de um mercado
retalhista no Brasil. In: SILVA, Suzana Tavares da (Org.). Estudos de direito da energia n.o 0.
Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2017. p.431-477.
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Não se olvida, ademais, a possibilidade de que a liberalização da

comercialização não seja vantajosa para o pequeno consumidor final. A assimetria

informacional por ele vivenciada pode resultar em seu assédio, manipulação ou de

sua oneração com custos altos derivados de trocas de fornecedor, por exemplo. Ele

não poderia, sendo assim, ser obrigado a arcar com os riscos e ônus advindos da

necessidade de eleição de seus eventuais fornecedores ou de novos serviços que

venham a ser futuramente a ele oferecidos .128

Não obstante, não se vê como ponderado descartar de pronto a possibilidade

de instituição da abertura do ambiente de contratação livre para venda da energia

elétrica produzida por geração distribuída.

Primeiramente, tem-se que agentes de alta reputação do setor elétrico nacional

já sugeriram propostas nesse sentido. Em 2015, a Câmara de Comercialização de

Energia Elétrica (CCEE) realizou estudo a partir do qual defendeu a possibilidade de

comercialização livre de energia solar excedente e proveniente de micro e minigeracao

distribuída através da atividade do comercializador varejista. Este agente representaria

os interesses dos produtores desta eletricidade perante a CCEE, ao mesmo tempo em

que exerceria o papel de agregar geração e carga ao sistema interligado nacional.129

Ademais, como bem colocou Giuseppe Bellantuono130, a instituição de um

mercado liberalizado referente aos pequenos e médios agentes que o compõem

certamente enfrentará diversos desafios. Porém, os modelos sugeridos não se

propõem a promover resultados positivos imediatos, mas sim de longo prazo. Dessa

forma, tem-se que as experiências empíricas ainda não foram capazes de apresentar

tempo de duração suficiente para chegar-se a argumentos totalmente favoráveis ou

contrários a implantação de um modelo retalhista.

Na realidade, existem hoje projetos pilotos nos quais a regulação incidente

permite a comercialização do saldo excedente de energia gerada através da modalidade

distribuída entre vizinhos interligados em rede e plataformas comuns. Admite-se que

a maioria dos exemplos se referem a experiências desenvolvidas por start-ups, como

                                                           

128 SIOSHANSI, Fereidoon P. Electricity Market Reform: What has the Experience taught us thus far?
Utilities Policy, v.14, p.63-75, 2006.

129 DAVID, Solange. O meio ambiente, o setor elétrico e algumas iniciativas para uma economia
sustentável no Brasil. In: ROCHA, Flávio Amorim da (Coord.). Temas relevantes no direito da
energia elétrica. Rio de Janeiro: Synergia, 2015. Tomo IV. p.557-584.

130 BELLANTUONO, Giuseppe. Contrati e Rogolazione nei Mercati dell’Energia. Bologna: Società
Editrice Il Mulino, 2009.
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a Power Ledger em Perth na Austrália131 e a Brooklyn Microgrid em Nova Iorque.

Estas experiências se utilizam de tecnologias de ponta, como a plataforma Ethereum –

a qual é construída a partir do sistema de blockchain132 – para possibilitar a venda

varejista do saldo extra da energia produzida de forma descentralizada pelos prosumers.

Entretanto, algumas prestadoras de serviço de grande confiabilidade no

mercado mundial, como a Vattenfall133, também já assumiram o risco de ofertar para

seus consumidores finais a opção de escolha referente a quem irão vender e de

quem irão comprar a energia que geraram ou irão utilizar.134

Fica claro, por todo o exposto, que as autoridades regulatórias brasileiras

estão diante da difícil tarefa de conciliar interesses distintos e novas realidades das

mais variadas partindo de opções que ainda não são capazes de garantir resultados

bem-sucedidos. Todavia, a complexidade das demandas emanadas da sociedade atual

clama por posicionamentos não conservadores da regulação e do próprio Governo.

Marina Mazzucato defende a importância do Estado em ser pioneiro e

incentivador das mudanças paradigmáticas através de sua visão de um “Estado

empreendedor”, ou seja, o Estado não seria apenas um facilitador, regulador, mas na

verdade ator essencial na concepção e comando do processo de inovação.135 Nesse

sentido, a autora sugere que o Estado vá além de apenas corrigir falhas de mercado,

mas que seja responsável por criar novos mercados através do aproveitamento de

oportunidades garantidas pelas novas tecnologias, mesmo que isso signifique

investimento em empresas que não tenham resultados de sucesso.136

                                                           

131 Nessa cidade, de grande incidência solar, 25% das residências já possuem painéis fotovoltaicos.
132 A tecnologia da blockchain se mostra como principal responsável pelo advento da nova moeda de

troca bitcoin e foi a partir dela desenvolvida, mas agora começa a ser utilizada em outras áreas,
como a de energia elétrica.

133 O uso de plataformas inovadoras é imprescindível para possibilitar a liberalização do mercado de
geração distribuída – nesse caso específico é utilizada a Plataforma Powerpeers.

134 Todos os exemplos acima descritos foram extraídos de: ROMEIRO, Diogo Lisbona. Do Bitcoin à
geração distribuída: a Revolução da Blockchain rumo à descentralização. Disponível em:
<https://infopetro.wordpress.com/2017/05/10/do-bitcoin-a-geracao-distribuida-a-revolucao-da-
blockchain-rumo-a-descentralizacao/>. Acesso em: 26 out. 2017.

135 MAZZUCATO, Marina. The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths.
London: Anthem Press, 2013.

136 A autora utiliza o exemplo das Tesla Motors e da Solyndra (ambas financiadas pelo Estado norte
americano, mas sendo a primeira caso de sucesso e a segunda de fracasso no setor de geração
de energia solar fotovoltaica). Assim, ela demonstra seu ponto demonstra seu argumento de que
o Estado, apesar de socializar os riscos com os particulares, não compartilha dos benefícios por
eles auferidos e propõe soluções para essa questão. Para mais informações: MAZZUCATO,
Marina. Innovation systems: from fixing market failures to creating markets. Revista do Serviço
Puìblico Brasiìlia, v.4, n.66, p.627-640, out./dez. 2015.
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Além disso, é necessário que o Estado apresente efetiva compreensão das

mudanças organizacionais dentro do setor elétrico e revise seu papel de atuação,

descolando-se daquele que ocupava quando do Estado Social. Nesse sentido, traz-

se os ensinamentos de Alexandre Ditzel Faraco:

Primeiramente, implica limitar o papel do Estado a restringir o comportamento
dos agentes econômicos não mais a partir da atuação direta daquele, mas
através da concorrência. Reflete, portanto, a busca de um sistema regulador
menos impositivo e que procura dar espaço às complexidades subjacentes
às relações econômicas.
Além disso, ao afastar-se do Estado a decisão quanto aos aspectos econômicos
fundamentais do setor, restringe-se, de certa forma, as expectativas quanto
a que resultados a atuação estatal pode alcançar. Procura-se assim o
direcionamento de sua ação a âmbitos onde esta mostra-se inevitavelmente
necessária e nos quais haja uma maior possibilidade de controle dos efeitos
que serão alcançados.137

A possibilidade de comercialização livre de energia elétrica produzida através

da geração distribuída a partir de fontes renováveis parece bem atingir os posicionamentos

de inovação e de viabilização responsável da atividade competitiva de particulares

dentro de ambiente regulado que é o setor elétrico. A tentativa de implantação deste

mercado retalhista, portanto, tende a garantir a segurança do abastecimento do sistema,

a modicidade tarifária, a diminuição do consumo de energia, o aproveitamento das

benefícios e flexibilizações derivados da concorrência, a redução dos impactos

ambientais, o aumento da eficiência energética e a universalização do acesso à

eletricidade em perspectiva de desenvolvimento pátrio sustentável.

                                                           

137 FARACO, Alexandre Ditzel. Regulação e direito concorrencial: as telecomunicações. São
Paulo: Livraria Paulista, 2003. p.50-51.
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6 CONCLUSÕES

A política energética mundial se encontra em posição desafiadora: deve

atingir objetivos de ampliação da competição, eficiência e flexibilidade no setor e ao

mesmo tempo precisa assegurar a estabilidade da entrega de energia elétrica.

Os países ainda têm de observar compromissos ambientais, que demandam a

diversificação da matriz energética, enquanto precisam trabalhar com as pressões e

interesses dos agentes envolvidos com a exploração de combustíveis fósseis.138

A proeminência do papel da energia elétrica na sociedade contemporânea,

suscita o debate referente a temas de ordens diversas. Além das preocupações de

concorrência, de segurança do abastecimento e de preservação do meio ambiente,

ainda, há que se pensar em questões de universalização de acesso à energia e de

modicidade tarifária.139

Diante destes desafios, a experiência internacional vem demonstrando diversas

políticas de incentivo à geração de energia elétrica em sua modalidade descentralizada,

através de mecanismos inovadores, inspirados pela lógica de mercado e que

aumentaram rápida e drasticamente a porcentagem de energia sustentável gerada

em seus territórios.

A opção pela geração distribuída se torna ainda mais atraente, tendo em

vista que, pelo fato da eletricidade ser produzida próxima ao local de seu consumo,

ela tende a economizar investimentos em transmissão, reduzir as perdas nestes

sistemas e provocar o melhoramento da estabilidade do serviço de energia elétrica.

Ocorre que, como bem colocou Clarice Ferraz140, o Brasil parece “ir na

contramão” dos exemplos citados. Tem-se alimentado no país uma prática de

abastecimento do SIN e expansão e crescimento da geração das fontes renováveis

através do uso intenso de gás natural e da realização de leilões específicos,

                                                           

138 SPENCE, Emily; HAMMOND, David B. The Regulatory Contract in the Marketplace. Vanderbilt
Law Review, v.69, n.1, p.141-216, 2016.

139 DAVID, Solange Mendes G. Razi. Programa de universalização de energia elétrica: o
desenvolvimento da política pública no Brasil. In: ROCHA, Flávio Amorim da (Coord.). Temas
relevantes no direito da energia elétrica. Rio de Janeiro: Synergia, 2014. Tomo III. p.699-734.

140 FERRAZ, Clarice. A reforma do setor elétrico: o Brasil na contramão do desenvolvimento
sustentável. Disponível em: <https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2017/08/artigo-
reforma-setor-eletrico-brasileiro-o-brasil-na-contramao-desenvolvimento-sustentavel/32079>.
Acesso em: 26 set. 2017.
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despacho e financiamento de construções de usinas hidrelétricas de grande porte,

especializadas na geração centralizada.

Entretanto, a implantação de grandes projetos de geração de energia não

parece mais compatível com as prioridades da sociedade atual. Na realidade, estes

empreendimentos de modelos centralizados e autoritários tendem a envolver

voluptuosos investimentos nacionais e internacionais e gerar conflitos com elementos

locais de ordem socioambiental, os quais se apresentam de difícil resolução.141 Faz-

se necessário, portanto – e especialmente tendo em vista o cenário brasileiro de

crise econômica –, dar preferência a modalidades de geração inovadoras que não

envolvam altos custos financeiros, sociais e ambientais e independam de investimento

público a fim de se auferir melhor aproveitamento das fontes renováveis de geração

de eletricidade.142

Essa mudança na forma de encarar o sistema se torna deveras atrativa

frente a evolução das plataformas digitais, as quais tendem a transformar a conduta

passiva do consumidor final para de agente ativo no setor e promover a redução de

custos de transação e a assimetria informacional entre os contratantes de serviços

atualmente ofertados. Tais alterações na confiança demonstrada entre os membros

do setor, torna mais viável e propícia a transformação dos modelos negociais nele

encontrados e a descentralização do abastecimento do sistema energético.143

                                                           

141 A discussão sobre os impactos sociais e ambientais causados quando da geração de energia
elétrica são rica e amplamente discutidos pela doutrina nacional. Para mais informações sobre o
assunto, ver: CUNHA, Belinda Pereira da; FRANCO, Fernanda Cristina de Oliveira. Perplexidade
acerca da sustentabilidade no direito brasileiro: direito da energia, direito ambiental e direitos
humanos em contextos de exploração energética. In: CAVALCANTI, Caio César Torres (Coord.).
O direito da energia no contexto ibero-brasileiro. Rio de Janeiro: Synergia, 2017. p.85-102.

142 De acordo com o Relatório do Banco Mundial e Bloomberg Energy Finance, publicado em 2015,
entre os 55 países em desenvolvimento, o Brasil é o segundo país mais atrativo do mundo para
investimentos em fontes renováveis, perdendo apenas para a China. (SOCIEDADE BRASILEIRA
DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO (SBPE). A reestruturação do setor elétrico brasileiro e a
universalização do acesso ao serviço de energia elétrica. Disponível em: <http://new.sbpe.org.br/
artigo/reestruturacao-setor-eletrico-brasileiro-e-universalizacao-acesso-ao-servico-de-energia-
eletrica/>. Acesso em: 27 out. 2017).

143 Nesse sentido, coloca Diogo Lisbona Romeiro: “Como observam Frenken & Schor (2017), as novas
plataformas digitais se constituem em novos geradores de confiança, que é construída sob o histórico
armazenado das transações passadas (raitings), a identidade digital e a sua reputação associada.
A comprovação e a “portabilidade” da reputação dos agentes entre as diversas plataformas reduzem
assimetrias de informação e, consequentemente, custos de transação. Neste novo contexto,
Bostman (2016) defende que a real revolução em curso não está nas tecnologias digitais em si,
mas na mudança da formação da confiança entre os agentes. Com as plataformas digitais, a
confiança não é mais depositada em salvaguardas tradicionais e autoridades centrais fiadoras,
mas construída em camadas, de modo que as pessoas acreditam primeiro nas ideias e serviços
ofertados; em seguida, nas plataformas utilizadas como interface para as transações; e, finalmente,
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Já há entre os agentes do setor elétrico pátrio perspectivas que sinalizam

uma intenção de mudança regulatória a fim de liberalizar e flexibilizar as normas que

o governam.

Dessa forma, a presente monografia se propôs a analisar a possibilidade de

comercialização livre de energia elétrica produzida através de geração distribuída

como alternativa ao sistema de compensação estabelecido pela regulação vigente.

Diante do estudo realizado, tem-se que a instituição de um mercado retalhista no

Brasil, quiçá, seja opção mais adequada para tutela dos objetivos de preservação do

meio ambiente, sadia qualidade de vida e desenvolvimento econômico sustentável

do país.

Uma conclusão favorável a esta proposta se desenhou a partir de uma análise

do papel regulatório do Estado na contemporaneidade. Entende-se que o incremento

da geração distribuída de energia elétrica, em especial por mini e microgeradores,

não prescinde da intervenção regulatória estatal. A uma porque os riscos do cherry

picking e da seleção adversa só poderiam ser enfrentados adequadamente por políticas

públicas defensivas. A duas porque se deve prevenir práticas comercialmente abusivas

e predatórias pelos grandes agentes do setor.

Além disso, o Estado tem possibilidade de intervenção positiva na esfera dos

prosumers, ao ser capaz de estimular a geração distribuída por fontes renováveis

através da emissão de certificados, concessão de benefícios fiscais, garantia de

estímulos econômicos para sua implantação e flexibilização dos marcos normativos

vigentes. Medidas como estas trazem vantagens não só especificamente para os

agentes finais, como também holisticamente para o sistema interligado. Dessa maneira,

enfrenta-se, de forma inovadora, o trilema de segurança de abastecimento, expansão

da matriz energética e universalização do acesso presente no setor elétrico nacional.

Não obstante, tem-se que a intervenção regulatória estatal deve se dar de

forma leve a fim de estabelecer certo patamar de igualdade perante os agentes do

setor capaz de encorajar a justa concorrência entre eles e respeitar o direito do

consumidor final de ser livre para escolher a opção negocial que deseja contratar.

                                                                                                                                                                                         

nos demais usuários (desconhecidos) contratantes”. (ROMEIRO, Diogo Lisbona. Do Bitcoin à
geração distribuída: a Revolução da Blockchain rumo à descentralização. Disponível em:
<https://infopetro.wordpress.com/2017/05/10/do-bitcoin-a-geracao-distribuida-a-revolucao-da-
blockchain-rumo-a-descentralizacao/>. Acesso em: 26 out. 2017).
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Essa descentralização do poder decisório se apresenta muito interessante

no cenário brasileiro tendo em vista a dificuldade e ineficiência do governo central

em enfrentar as crescentes complexidades ambientais, tecnológicas e negociais que

permeiam o mercado de energia elétrica.

A revolução das smart grids já é uma realidade. São necessários apenas

mecanismos que expandam e universalizem o acesso as suas vantagens. O Estado

deve se comportar de forma a ser facilitador da otimização do uso destas novas

tecnologias, fomentando a descentralização da produção e comercialização de

energia elétrica.
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