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―Com o advento da revolução industrial, 

passamos a associar o controle da energia com 

progresso, prosperidade e bem-estar: sem 

energia, o mundo como o conhecemos não 

existiria. Sim, a energia é o fator determinante, 

e limitante, no desenvolvimento de uma 

sociedade.‖ 
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RESUMO 

 

A conformação do desenvolvimento propugnado pela Constituição Federal de 1988 como 

objetivo fundamental da república, certamente perpassa pela racionalização das questões 

energéticas e pela diversificação da matriz nacional enquanto estratégia de aprovisionamento. 

O desenvolvimento energético em toda a sua complexidade deve ser alicerçado não em uma 

relação de contraposição à sustentabilidade, mas de complementaridade. O advento das 

energias renováveis nesse contexto se consolida como uma alternativa viável, apesar do 

tratamento dado pela Lei Maior ao tema ter sido apenas com relação à geração em pequena 

escala. A interpretação sistemática dos postulados da ordem econômica e as exigências da 

sociedade estimulam o aproveitamento dos potenciais renováveis em escala comercial e 

regional, além do fortalecimento nos segmentos de autoprodução e produção independente. 

Dentre as energias tratadas como prioritárias neste contexto, a eólica revela-se como 

carecedora de aprofundamento das estruturas dogmáticas de sua positivação, que envolve um 

vasto manancial de regras pulverizadas na regulação econômica do setor elétrico e no controle 

ambiental. Esta textura submete os empreendimentos elioelétricos aos instrumentos da 

política nacional do meio ambiente e às determinações do poder concedente dos serviços de 

energia elétrica, responsável pela pormenorização da geração, transmissão, distribuição e 

comercialização de energia, independentemente da fonte primária utilizada no processo de 

transformação. Tratar destas questões com o compromisso na formulação de raciocínios 

críticos e propositivos, especialmente acerca de temas como a liberdade energética e controle 

de mercado, é imperioso para superar juridicamente as limitações presentes inclusive no 

discurso da delimitação de marcos normativos adequados. Havendo vantagens ambientais, 

tecnológicas e comerciais na exploração da energia cinética do vento como propulsora do 

desenvolvimento no modelo civilizatório estabelecido, cumpre também ao Estado dar a sua 

contribuição setorial na forma de incentivos, desburocratização e aprimoramento do modelo 

concorrencial e de consumo individual. O estudo adota os métodos histórico-evolutivo, 

dialético e sistêmico de abordagem, encarando as hipóteses formuladas no aspecto das 

consequências multilaterais que as soluções encontradas apontam, exigindo que a 

estabilização de expectativas sociais por parte do ordenamento jurídico não ignorem o sentido 

material cognitivamente aberto do desenvolvimento. Hodiernamente, a perspectiva de 

desenvolvimento energético alia tendências econômicas e tecnológicas em favor das fontes 

alternativas mais eficientes, revelando a energia eólica como uma representante adequada em 

termos institucionais e socioambientais. 

 

  

Palavras-chave: desenvolvimento energético - energia eólica - regulação econômica - 

sustentabilidade. 

 



ABSTRACT 

 

The conformation of the development defended by the 1988 Federal Constitution as 

fundamental goal of the republic, certainly pervades the rationalization of the energy issues 

and the diversification of the national matrix as strategy of provisioning. Energy development 

in all its complexity must be based not in a relation of counterposition to sustainability, but in 

a complementary one. The advent of renewable energies in this context is consolidated as a 

viable alternative, despite that the treatment given by the Constitution to the subject has been 

with regard only to small scale generation. The systemic interpretation of the postulates of the 

economic order and the demands of the society stimulate the harnessing of the renewable 

potentials in a regional and commercial scale, as well as the strengthening in the segments of 

autoproduction and independent production. Among the energies regarded as priorities in this 

context, aeolic energy appears as in need of a deepening of the dogmatic structures of its 

codification into law, which involves a vast body of rules pulverized into the economic 

regulation of the electricity sector and in environmental control. . This texture subjects the 

eolian-electric enterprises to the instruments of the national environmental policy and to the 

rulings of the granting power of the electrical energy services, responsible for the detailing of 

the generation, transmission, distribution, and commercialization of energy, regardless of the 

primary source used in the transformation process. To deal with these questions with the 

commitment to the formulation of critic and propositional reasoning, specially with regard to 

subjects such as energetic liberty and market control, is imperative to juridically overcome the 

limitations present even in the discussion of the delimitation of adequate regulatory 

cornerstones. There been environmental, technological and commercial advantages to the 

exploitation of the kinetic energy of the wind as propellant of development in the established 

civilizatory model, it is also a responsibility of the State to give its sectoral contribution in the 

form of incentives, debureaucratisation and improvement   of the competitive model and of 

individual consumption. The study adopts the historic-evolutionary, dialectic and systemic 

methods of approach, facing the formulated hypothesis in the aspect of the multilateral 

consequences that the encountered solutions point to, demanding that the stabilization of 

social expectations by the legal system do not ignore the cognitively-open material meaning 

of development. Presently, the perspective of energy development combines economic and 

technological tendencies in favor of the more efficient alternative sources, revealing the aeolic 

energy as a suitable representative in  institutional and socio-environmental terms.  

 

Keywords: energy development – aeolic energy – economic regulation – sustainability.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

É direito fundamental do ser humano ser livre e ter uma vida digna. Estas 

prerrogativas são indispensáveis para que o indivíduo possa gozar de certo grau de cidadania, 

de tal modo que cumpre ao Estado proporcionar os meios mais adequados para a realização 

deste fim, hoje diretamente relacionado à regulação da tutela harmônica das interações entre o 

homem e as externalidades dos meios de produção, como o meio ambiente e os insumos 

energéticos. 

Nesse contexto tão presente, a crescente demanda por energia elétrica nas sociedades 

contemporâneas, especialmente estimulada pelos hábitos de consumo, propõe um novo 

desafio para governantes, ambientalistas e juristas: apresentar alternativas concretas para 

promoção de alterações eficientes na matriz energética, que sejam compatíveis com o modelo 

regulatório, capazes de se adequar à proteção ambiental e atrair o interesse econômico da 

iniciativa privada. 

Uma meta desta envergadura tem como primado a melhoria da qualidade de vida da 

população. Entretanto, as medidas administrativas atreladas a cada iniciativa neste sentido ora 

possuem impacto em escala nacional interessando a todos, indistintamente, ora são pertinentes 

às características específicas das localidades afetadas com a eleição de prioridades 

(ecológicas, sociais e econômicas), regionalizando investimentos e também eventuais danos. 

O primeiro critério norteador das premissas de escolhas e definições de políticas é o 

do próprio desenvolvimento tomado como objetivo da República Federativa do Brasil, nos 

termos do art. 3, II, da Constituição Federal, que ainda lhe atribui adjetivação de garantia. A 

indagação de em qual medida a positivação do desenvolvimento em âmbito interno coincide 

semanticamente com o direito ao desenvolvimento reconhecido na esfera internacional leva a 

conclusões bastante relevantes sobre a abrangência de cada uma das intenções normativas, a 

constitucional e a comunitária. Faz-se necessário indagar acerca da efetividade dos contornos 

práticos que objetivam dar efetividade a esta proposição essencial. 

A leitura das disposições constitucionais denota a existência de uma complexa 

estrutura jurídica para o desenvolvimento, atrelada aos mais variados campos do convívio 

social e da proteção da individualidade humana. Para além de menções expressas, a utilização 

da interpretação sistemática pode contribuir para uma leitura em que diversas são as ―áreas 

temáticas‖ desenvolvimentistas, cuja realização depende de políticas públicas pautadas nos 

princípios que lhes sejam correlatos. Dentre elas, é digna de nota a perspectiva de 
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sustentabilidade que advém da busca de completude entre as questões energéticas e 

ambientais. 

A relevância se torna mais premente no momento em que é posta a atividade de 

identificar quais são as premissas jurídicas do desenvolvimento energético, ou seja, a partir de 

quais critérios, para o Direito, é possível aferir se uma nação, e particularmente o Brasil, está 

atingindo os seus objetivos em matéria de energia ou deixa a desejar nesta meta estratégica. 

O arcabouço teórico estabelecido para tanto, precisa indicar qual a concepção que o 

Direito assume metodologicamente. Não raras vezes, na doutrina e na jurisprudência, a pauta 

de problemas atinentes à energia e ao manejo de suas fontes é identificada sumariamente com 

princípios, pressupostos e postulados do direito ambiental, dentro de uma perspectiva 

macroscópica de sustentabilidade. Todavia, é pertinente o questionamento sobre uma 

abordagem inserida dentro de parâmetros de mediação da interpretação contidos nos próprios 

princípios do direito da energia. Muitas decisões são tomadas em situação de conflito entre a 

proteção ambiental e a necessidade de atender as expectativas do mercado de consumo, como 

no caso de escassez, requerendo parâmetros de estabilização das expectativas importantes 

também do ponto de vista primordialmente energético e não exclusivamente ambiental. 

 A utilização de energias renováveis para o abastecimento elétrico não é novidade 

para o Brasil. Os recursos hídricos sempre foram a riqueza natural responsável pela 

manutenção da matriz energética. Esta situação estimulou ao longo do Século XX a edição de 

leis específicas e profundos estudos jurídicos sobre a tutela da água em sua dupla acepção, de 

consumo humano e insumo. Outras fontes renováveis baseadas nos biocombustíveis também 

gozam de políticas de incentivo dispostas em lei. 

Apesar da expressividade comercial e do vasto potencial natural que o Brasil possui 

outras fontes alternativas, dentre elas a energia eólica carecem de estudos jurídicos 

aprofundados sobre os seus aspectos regulatórios e socioambientais, fato que se deve também 

ao seu advento competitivo recentíssimo. Na medida em que se expande e coopera com a 

eficiência energética, com a diversificação da matriz e com a liberdade comercial dos agentes 

produtores, passa a requerer também soluções jurídicas para as suas próprias demandas. 

Por sua natureza renovável e limpa, aliada ao custo de instalação e dispersão, os 

empreendimentos elioelétricos tornaram-se bastante atrativos, compreendendo uma inclusão 

cada vez mais incisiva no cenário nacional. O estímulo advém também do discurso ambiental 

de redução da poluição através da minimização de emissão de gases que provocam o efeito 

estufa e causam a degradação ambiental, não devendo haver declínio do compromisso de 

avaliar outras características sócioambientais relevantes para a justificação da expansão do 
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modelo. 

A localização global privilegiada do Brasil para a exploração da força cinética do 

vento é uma vantagem da qual não gozam todos os países, e nem mesmo todos os estados da 

federação brasileira. Está atrelada a condições geográficas e meteorológicas genuinamente 

naturais, como a proximidade do litoral e o curso das massas de ar. As implicações jurídico-

sociais de outros fatores que determinam a implantação de parques geradores eólicos, como 

periodicidade dos ventos, disponibilidade de força de trabalho e viabilidade comercial 

também servem de parâmetro para incursões no detalhamento de estudos sobre o assunto. Em 

determinadas regiões, quando este momento coincide com a época das secas, a energia eólica 

pode até mesmo amortizar os déficits provocados pela redução dos reservatórios de água.  

O mapeamento destas condições com publicidade e detalhamento pode ser um 

primeiro passo para a viabilidade de incentivos iniciais. O fato de o mercado estar propício 

para receber uma nova complementação em sua base energética reforça a viabilidade da 

opção sustentável eólica.  

A partir de descrições históricas acerca de legislação e avaliação dos critérios que 

provocaram alteração nos institutos com o decurso do tempo, será verificada também a 

evolução das questões políticas e institucionais que atrelam a energia elétrica à utilização de 

fontes renováveis.  

Pela sua ampla possibilidade de dispersão e individualização da geração, a energia 

eólica, assim como outras fontes renováveis, vem se destacando como elemento de inovação 

na contratação de potenciais elétricos para consumo e até mesmo de geração para consumo 

próprio dentro de parâmetros que requerem significativa atenção. A segmentação do setor 

elétrico significou um divisor de águas no tratamento da questão energética nacional e na 

recepção da energia eólica como fonte de exploração viável. 

O desenvolvimento desta temática perpassa a cadeia de relações jurídica geradas em 

âmbito administrativo, pertinente aos aspectos regulatórios e de controle ambiental, e a 

formulação de crítica ao modelo limitativo e monopolizado que não faculta ao consumidor a 

possibilidade de escolher livremente o seu fornecedor e até mesmo de produzir sua própria 

energia mesmo que disponha da tecnologia adequada para tanto. 

Na primeira parte, especificamente no Capítulo 2, será estabelecido o arcabouço 

teórico e as premissas metodológicas que irão pautar os conceitos e a sua relação semântica 

contextual. Objetivou-se definir o conceito de desenvolvimento a partir das suas duas 

vertentes de positivação, uma típica de direito internacional e outra qualificada como objetivo 

da República Federativa do Brasil. Trata-se também do desenvolvimento sustentável como 
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princípio jurídico encartado na Constituição em um paralelo com a sua relevância para o 

contexto energético. O passo seguinte rendeu esforços de classificação a partir do critério das 

funções dos direitos fundamentais e do grau de densidade destas grandezas jurídicas. 

Ainda na primeira etapa da abordagem é levada a cabo a definição da autonomia do 

direito da energia em sentido histórico e sistêmico, partindo da compreensão do Direito 

enquanto sistema social e dos critérios de sua subdivisão em ramos jurídicos que integram o 

todo. A tentativa de validar a hipótese de autonomia do Direito da Energia foi seguida da 

identificação dos princípios que orientam a sua interpretação básica e conformam a atuação 

administrativa. No último momento é trabalhada a definição do conteúdo jurídico do 

desenvolvimento energético e a justificação teórica para a adoção da energia eólica como 

fonte alternativa de energia digna de aprofundamento dentro da conceituação jurídica dos 

instrumentos que lhe garantem efetividade. 

No capítulo subsequente, firmadas as bases elementares da matéria, será explorada a 

análise das energias renováveis no direito positivo, partindo da Constituição como referência 

primária e seguindo para a legislação que pormenorizou todo o seu perfil institucional. As 

competências energéticas de cada ente federado são avaliadas de maneira a justificar esforços 

no aprimoramento dos mecanismos de cooperação vigentes os entes federados. 

Ainda nessa etapa, a energia eólica é estudada sob o foco das suas duas 

características mais patentes: ser um bem econômico e ambiental. Após a introdução da 

reflexão sobre a preponderância de uma ou outra natureza jurídica, faz-se um paralelo de sua 

evolução no Brasil, em diversos prismas que vão desde a descoberta, o amadurecimento das 

tecnologias e a identificação do potencial natural real. Por não ser excesso, dados referentes 

ao mercado eólico contemporâneo e ao potencial eólico instalado no país são esmiuçados para 

servir de referência aos principais aspectos da contribuição setorial, com destaque para: a 

redução da emissão de gás carbônico, a participação crescente no abastecimento residencial, a 

geração qualitativa e quantitativa de empregos e a grave problemática fundiária que, em 

alguns casos, pode vir até mesmo a inviabilizar o empreendimento. O principal marco legal 

vigente sobre as energias alternativas, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica (PROINFA) é trabalhado do ponto de vista das suas etapas e principais 

metas. 

O capítulo 4 se detém sobre a primeira grande esfera concreta em que se insere o 

desenvolvimento das atividades de parques eólicos, pertinente à regulação do setor elétrico 

nacional. Para tanto é estabelecido um breve aporte sobre a teoria da regulação com 

instrumento jurídico no ordenamento brasileiro e as justificativas constitucionais para a sua 
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validade, seguido da descrição do contexto de surgimento das agências reguladoras e do 

controle dos instrumentos administrativos das concessões, permissões e autorizações, por 

serem todos de grande relevância para o setor elétrico. 

Por essencial são conceituados os agentes públicos e privados que desencadeiam, no 

planejamento e resultado das suas atividades, reflexos para a elioeletricidade, além dos 

conceitos mais importantes sobre a comercialização, a outorga e as modalidades individuais 

de geração, transmissão e distribuição. A regulação da energia elétrica é compreendida a partir 

dos institutos, definições técnicas e critérios para autorização e exploração da capacidade 

eólica, a política tarifária, os leilões exclusivos e outras modalidades especiais de geração 

reduzida, importantes para a dispersão não comercial do modelo. 

No contexto jurídico do meio ambiente, trabalhado no Capítulo 5, a utilização do 

vento para a produção de energia é contemplada inicialmente a partir de um estudo 

comparativo entre a Política Nacional do Meio Ambiente e a Política Energética Nacional, 

novamente enfatizando a existência, ou não, de preponderância entre as duas diretrizes. Por 

ser atinente a atividade administrativa, a ordenação ambiental é encarada como uma das 

formas do poder de polícia administrativo, com legitimidade para se valer dos respectivos 

instrumentos ambientais para padronizar a exploração eólica. 

O licenciamento ambiental e os respectivos estudos são molas mestras para este 

processo, que nem sempre é pacífico, especialmente com a edição da lei complementar 

federal que estabeleceu os critérios de cooperação entre os entes federados para a matéria 

ambiental em correlação com as normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Assim, o 

licenciamento é tratado com relação às competências públicas e no tocante às áreas de 

preservação permanente, zona costeira e linhas de transmissão. Os reflexos jurídicos do seu 

impacto visual, sonoro, ecológico e nas ondas de transmissão também são avaliados como 

positivos ou negativos para justificar a continuidade das atividades. 

No Capítulo de número 6 são infirmadas as conclusões de tudo que restou exposto no 

estudo. 
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2. DIREITOS HUMANOS, DESENVOLVIMENTO E ENERGIA. 

 

 

A conversão de energias naturais (vento, água, sol e etc.) em força motriz para a 

realização de diversas operações de trabalho, expansão econômica e facilitação da 

sobrevivência humana são uma constante na história, atrelando muitas vezes a própria noção 

de desenvolvimento das nações à maior ou menor tecnologia que possuem para dispor dos 

recursos energéticos. 

No campo semântico, o vocábulo ―energia‖ pode ganhar diversos significados, desde 

concepções metafísicas e exotéricas, até as noções concretas de força, capacidade e vitalidade. 

Esta abordagem pretende deter-se apenas às formas como a energia se manifesta na natureza, 

bem como do seu respectivo processo de conversão em eletricidade, por ser este objeto de 

implicações econômicas, sociais e jurídicas.  

Como exemplo, as manifestações energéticas mais comuns e úteis ao cotidiano são: a 

cinética, a nuclear, a térmica, a hidráulica, a solar, a eólica e a elétrica. Pode-se subdividi-las 

ainda em energias secundárias e primárias. Classificam-se como energias primárias as que 

encontramos diretamente na natureza e que não sofreram nenhuma alteração por interferência 

humana, enquanto as secundárias são as que já sofreram interferência do homem e se 

apresentam na forma em que serão utilizadas. 

Celso Antonio Pacheco Fiorillo e Renata Marques Ferreira
1
 conceituam como 

energia primária as fontes fornecidas pela natureza de forma direta (petróleo, gás natural, 

carvão mineral, energia hidráulica, lenha) e como energia secundária a energia transformada a 

partir das fontes primárias nos centros de transformação. Os locais de conversão, desde que 

preparados com o devido aparato tecnológico podem transformar energia primária em 

secundária independentemente da sua origem orgânica. 

As fontes de energia primárias existem na natureza ―em potencial‖, sendo tuteladas, a 

priori, como todos os demais bens ambientais, pelo direito ambiental; entretanto, a aquisição 

de um propósito utilitário de fortes características econômicas, alcançado após a conversão da 

matéria prima bruta em energias passíveis de consumo em larga escala, lhes atribui 

importância para os mais diversos ramos do direito (civil, tributário, administrativo etc.). 

Diante de um manancial tão vasto e complexo de fontes e formas, os recursos 

energéticos tornaram-se indispensáveis para a manutenção da civilização nos moldes hoje 

                                                 
1
 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco; FERREIRA, Renata Marques. Curso de direito da energia. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010, p. 71. 
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concebidos, passando a integrar parte indissociável dos meios de produção e perpassar pela 

assimilação do Direito enquanto sistema de ordenação social.  

Sendo as fontes energéticas insumos de natureza vital para os estados 

contemporâneos, é plausível admitir, por via de consequência, que as opções político-

energéticas tomadas por estes entes indicam também quais as metas e compromissos 

assumidos perante a população e a comunidade internacional acerca de prioridades ambientais 

e investimentos. 

Sob este aspecto, as escolhas se concentram exatamente no juízo de conveniência e 

oportunidade entre quais fontes primárias devem ter sua transformação em fontes secundárias 

priorizadas com relação às demais. Um posicionamento simplificado poderia apontar sempre 

para a alternativa economicamente mais rentável, desconsiderando outros fatores. 

Apenas assimilando o desenvolvimento de um país no plano interno e externo 

meramente como superávit econômico é que esta concepção seria validável, mas o sistema 

jurídico exige que outros valores e compromissos sejam ponderados no momento da definição 

de prioridades, tendo como importantes balizadores as questões ambientais (levando em conta 

a possibilidade de sua degradação), a redução de desigualdades regionais e a cooperação 

internacional. 

A noção desenvolvimentista no plano jurídico positivo não abarca apenas a 

perspectiva econômica, mas é certo que possui uma dimensão cooperativa, especialmente 

porque as decisões energéticas possuem muitas vezes efeitos supranacionais, influenciando a 

conformação dos mercados de consumo, os ecossistemas e a organização dos serviços 

públicos. 

A par da impossibilidade técnico-científica de todos os povos disporem sempre das 

fontes primárias e secundárias mais limpas e cujo manejo traga o mínimo de impacto possível, 

significativas indagações vem à tona. Como definir se um modelo jurídico-energético possui 

ou não compatibilidade com os postulados do desenvolvimento sustentável e energético em 

âmbito nacional e internacional? 

A adoção de metas, margens e medidas inflexíveis traria perplexidade uma vez que 

as condições naturais distintas em cada parte do globo nunca proporcionariam a construção de 

matrizes energéticas idênticas. Portanto, assumindo que uma matriz energética ideal para 

todos os territórios é um projeto ainda não concretizável, impôs-se a tolerância quanto à 

produção de energias secundárias provenientes de fontes tóxicas, poluentes ou perigosas. 

Diante desta permissibilidade que não pode ser tida como ilícita, seria possível então 

conceber como energeticamente desenvolvidos os países que explorassem, dentro da maior 
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margem possível, os seus recursos objetivando o menor dano ao ambiente e buscando a maior 

eficiência administrativa na prestação dos serviços em prol da população. 

Dificilmente esta meta seria espontaneamente assimilada pela iniciativa privada ou 

pelos agentes do mercado, emergindo daí a função conciliatória Estatal de regulação 

econômica. Para exercer este papel o ente regulador necessita de um sólido arcabouço de 

normas e procedimentos comprometidos com a plataforma de desenvolvimento nacional e 

com as diretrizes de sustentabilidade. 

Mas qual seria o conceito de desenvolvimento a ser observado nesta situação, seria 

possível concebê-lo dissociado das suas origens internacionais? De que forma uma 

perspectiva ou outra de desenvolvimento pode interferir no interregno das atividades 

relacionadas à geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia e de seus 

insumos de produção? Para pautar sua atividade com vistas ao desenvolvimento, o Estado 

precisa de um conteúdo claro para esta expressão (desenvolvimento), um conteúdo 

positivado? 

O direcionamento das possíveis respostas para estes questionamentos requer a 

ordenação de conceitos levando em conta também as disposições da Constituição que se 

impõe enquanto limite de interpretação e reprodução da ordem normativa nacional. A 

aplicação da metodologia será fiel à confrontação dos conceitos e à compreensão sistemática 

das várias esferas do convívio social. 

A fim de delinear as premissas metodológicas deste estudo faz-se necessário 

estabelecer a distinção entre direitos humanos e direitos fundamentais para averiguar em que 

medida desenvolvimento e desenvolvimento sustentável se interrelacionam no campo 

semântico e normativo. Firmadas estas noções será discutida a autonomia do direito da 

energia e averiguada a sua evolução nos aspectos de compreensão sistemática individualizada 

a partir da acepção de pressupostos próprios para, ao fim deste capítulo, ser apresentada a 

justificativa da seleção da energia eólica como a energia primária objeto desta pesquisa. 

 

 

2.1 PARA COMPREENSÃO DO DESENVOLVIMENTO: DIREITOS HUMANOS E 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

Em prol de uma compreensão adequada do direito ao desenvolvimento parece ser 

conveniente, antes de tudo, delimitar os conceitos jurídicos de direitos humanos e direitos 
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fundamentais antes de volver qualquer esforço no aprofundamento do assunto. 

Esta análise conceitual não nos coloca diante de uma dicotomia, ao menos no sentido 

preconizado por Norberto Bobbio
2
, de divisão exaustiva em que um ente compreendido em 

uma das esferas não pode ser compreendido na outra. De modo inverso, estas duas esferas da 

proteção jurídica reconhecida em prol dos homens muito tem em comum na origem 

axiológica.  

Os direitos humanos se diferenciam dos direitos fundamentais em razão da sua 

origem e do seu status perante o ordenamento jurídico. Com relação à origem, aqueles 

possuem em regra sua previsão em tratados internacionais, enquanto os direitos fundamentais 

são positivados na Constituição do Estado. Isto não impede, todavia, que direitos humanos 

inicialmente reconhecidos em âmbito internacional venham a ser posteriormente inseridos na 

ordem jurídica interna e assumir as feições de direitos fundamentais da Ordem Constitucional 

estabelecida. 

Na lição de Valério Mazzuoli
3
 ―os direitos humanos são, por sua vez, direitos 

inscritos (positivados) em tratados ou em costumes internacionais. Ou seja, são aqueles 

direitos que já ascenderam ao patamar de Direito Internacional Público‖. 

Os direitos humanos na contemporaneidade são relacionados ao advento de uma 

consciência humanista universal, culminando com a Declaração dos Direitos do Homem, de 

10 de dezembro de 1948, que, nas palavras de Paulo Bonavides
4
 é ao mesmo tempo, ―um 

documento de convergência e síntese‖. Tomados pelas bases de sua existencialidade primária, 

são assim os aferidos da legitimação dos poderes sociais, políticos e individuais. Estão 

idealmente atrelados ao consenso de prerrogativas jurídicas mínimas reconhecidas em prol do 

homem ao longo da história filosófica e jurídica do pensamento ocidental – tomando como 

referencia também os valores ocidentais que orientam as vertentes do seu significado em 

âmbito nacional. 

Já os direitos fundamentais, como bem lecionam Dimitri Dimoulis e Leonardo 

Martins
5
 são ―direitos público-subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas), contidos em 

dispositivos constitucionais e, portanto, que encerram caráter normativo supremo dentro do 

                                                 
2
 BOBBIO, Norberto. Estado, governo, sociedade: para uma teoria geral da política. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1995, p. 14. 
3
 MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público. 4. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010, p. 750. 
4
 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 574. 

5
 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. rev., atual. e 

amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 40. 
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Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do Poder estatal em face da liberdade 

individual‖. 

Artur Cortez Bonifácio
6
 preleciona ainda que a norma de direito fundamental deve 

ter o bem jurídico nela tutelado materializado numa norma formal ou materialmente 

constitucional. O intérprete dará vida ao enunciado do texto e será o responsável por 

concretizar o comando ali delimitado. O intérprete nem sempre é apenas a autoridade 

judicante, em momento de avanço da mentalidade democrática, os legitimados políticos, 

integrantes de organizações da sociedade civil organizada (partidos, sindicatos, associações) 

também são autênticos interpretes. O Poder Judiciário confere interpretação formal no âmbito 

do processo judicial para proferir uma decisão, mas a interpretação também pode ser 

concretizada quando assimilada por outros legitimados que, por exemplo, quando integrantes 

das esferas de governo, induzem a criação de políticas públicas e outros instrumentos em prol 

do povo
7
. 

O primeiro parâmetro de diferenciação, portanto, refere-se à inserção da norma no 

sistema de direito positivo. Os direitos fundamentais, para adquirir esta qualidade, devem ser 

propostos e ratificados pelo constituinte originário ou reformador, havendo exceções a esta 

regra apenas no próprio texto da Constituição, a saber, no art. 5, §§ 2º e 3º.  

O §3º, do art. 5, propugna que os direitos e garantias constantes da Lei Maior não 

excluem os assegurados em tratados internacionais, que podem ser nacionalizados na forma 

de emenda constitucional desde que versem sobre direitos humanos e sejam aprovados pelas 

duas casas do congresso, em dois turnos por maioria de três quintos. 

Esse procedimento é demasiado relevante porque trata da absorção de direitos que 

vão figurar enquanto cláusulas pétreas, que não podem mais ser removidas do ordenamento, 

nos termos do art. 60, § 4 º, da Constituição de 1988. 

A premissa da dicotomia vai sendo superada na medida em que é possível aferir que 

em muitos casos o conteúdo material dos direitos humanos é o mesmo dos direitos 

fundamentais. Suas diferenças se processam formalmente na assimilação pelo ordenamento 

jurídico, situação que também é determinante para aferir a hierarquia normativa. 

                                                 
6
 BONIFÁCIO, Artur Cortez. O direito constitucional internacional e a proteção dos direitos fundamentais. 

São Paulo: Método, 2008, p. 85. 
7
 ―Não se conferiu até aqui maior significado à questão relativa ao contexto sistemático em que se coloca um 

terceiro (novo) problema relativo aos participantes da interpretação, questão que, cumpre ressaltar, provoca a 

práxis em geral. Uma análise genérica demonstra que existe um circulo muito amplo de participantes do 

processo de interpretação pluralista, processo este que se mostra muitas vezes difuso.‖ (HÄBERLE, Peter. 

Hermenêutica constitucional - a sociedade aberta dos intérpretes da constituição: contribuição para a 

interpretação pluralista e procedimental da constituição. Trad. de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 

Sérgio Antônio Fabris, 2002, p. 11). 
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Além desta permissibilidade, ao analisar o § 2º, Gilmar Mendes
8
 pontua que não se 

podem considerar como direitos fundamentais apenas os taxativamente arrolados no Título II 

da Constituição, sendo possível afirmar a existência de um sistema aberto à inserção de novos 

direitos desta natureza. Essa abertura, todavia, apresentou um problema inicial no sentido de 

se definir qual seria o status jurídico dos direitos humanos previstos em tratados dos quais o 

Brasil seja signatário. 

Após as habituais ponderações, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se 

firmou no sentido de que os direitos previstos em tratados possuem caráter supralegal, de 

modo que não podem servir como parâmetro de declaração de inconstitucionalidade das leis, 

mas diante de um conflito de normas são preponderantes
9
. Desta feita, o status normativo 

supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna 

inaplicável a legislação infraconstitucional com ele conflitante, seja anterior ou posterior ao 

ato de adesão. 

A internacionalização dos direitos fundamentais e a construção teórica das 

possibilidades de absorção dos direitos humanos maturados no discurso político supranacional 

não ocorrem de maneira abrupta, requerendo um amadurecimento dos principais atores do 

cenário mundial. Este processo, para Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins
10

, possui 

dimensões, entendidas como a classificação dos esforços volvidos da seguinte forma: a) 

riquíssima produção normativa internacional em prol dos direitos humanos; b) crescente 

interesse das organizações internacionais pelos direitos humanos e criação de organizações 

cuja principal finalidade é promovê-los e tutelá-los; c) criação de mecanismos internacionais 

de fiscalização de possíveis violações e de responsabilização de Estados ou indivíduos que 

cometem tais violações; e, d) intensa produção doutrinária em âmbito internacional, incluindo 

debates de cunho político e filosófico, assim como análises estritamente jurídicas de 

dogmática geral e especial. 

Agora sim no plano das dicotomias que envolvem os direitos e garantias, é possível 

afirmar que os direitos humanos integram o rol dos direitos e não das garantias, pois se 

prestam a reconhecer situações jurídicas em prol dos povos, deixando a cargo dos Estados a 

responsabilidade de promover a sua fiscalização e tutela. 

                                                 
8
 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 6. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p. 193. 
9
 Supremo Tribunal Federal (STF), Recursos Extraordinário (RE) n.º 349.703, Rel. Min. Carlos Brito. Publicação 

no DJe, em: 05.06.2009, p. 675. 
10

 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. rev., atual. e 

amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 27. 
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Vale ressaltar a importância desta perspectiva para a compreensão do direito ao 

desenvolvimento uma vez que o delineamento das suas características depende também da 

sua interpretação enquanto direito ou garantia. 

Os direitos são faculdades ou vantagens conferidas às pessoas que limitam o Estado 

na sua atuação, sendo considerados fundamentais os reconhecidos pela Constituição como tal. 

As garantias, a seu turno, podem ser definidas como mecanismos assecuratórios dos direitos 

citados, tendo por objeto garantir o seu exercício e, ainda, sanar a lesividade quando os 

direitos não estiverem sendo respeitados
11

. 

Para Ruy Barbosa
12

, a confusão que, irrefletidamente se faz muitas vezes entre direitos 

e garantias, desvia-se sensivelmente do rigor científico, que deve presidir a interpretação dos 

textos, e adultera o sentido natural das palavras. Direito é a faculdade reconhecida, natural ou 

legal, de praticar ou não praticar certos atos. Garantia ou segurança de um direito, é o 

requisito de legalidade que o defende contra a ameaça de certas classes de atentados de 

ocorrência mais ou menos fácil. 

A par destes conceitos primordiais, os direitos humanos podem ser concebidos como 

direitos ou garantias, no sentido subjetivo, postulatório ou de defesa, dada sua natureza 

declaratória em âmbito internacional com dependência da atuação suplementar dos Estados. 

Podem verdadeiramente, se incorporados à ordem interna, assumir as feições de um autêntico 

direito fundamental. Os direitos humanos são direitos e, assumindo ou não as feições de 

direitos fundamentais, podem se valer também das garantias previstas no ordenamento para 

verem o seu cumprimento resguardado. As normas processuais e os instrumentos jurídico-

constitucionais de garantias devem consagrar amplamente a possibilidade do manejo de pleito 

que objetive, em prol dos cidadãos, o cumprimento efetivo de direitos humanos 

normativamente densos o suficiente, para figurarem com clareza em uma demanda deduzível 

perante o Poder Judiciário e as autoridades administrativas. 

Esta última observação é feita, pois por vezes os direitos enunciados em diplomas 

internacionais expõem um forte conteúdo valorativo, cujas possibilidades de interpretação são 

amplíssimas, variando de nação para nação e mesmo entre diferentes correntes políticas no 

interior de um país. Esta ausência de concretude é por vezes também o que impede ou vem a 

dificultar a apuração do descumprimento de direitos humanos. 
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 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. rev., atual. e 

amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 27. 
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 BARBOSA, Ruy. Os atos inconstitucionais do congresso e do executivo ante a justiça federal. Capital 

Federal: Companhia Impressora 7, 1893, p. 193-194. 
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A ausência de sanção a ser imposta por órgãos específicos em diversas situações é a 

principal característica apontada por Norberto Bobbio
13

 para identificar e classificar os 

denominados ordenamentos sem sanção, dentre os quais é destacado o de direito internacional 

que, por sua vez contém os direitos humanos previstos nas diversas declarações. 

Entretanto, abalizados trabalhos acadêmicos aclaram perspectiva distinta do 

positivismo clássico, destacando a formação de sistemas internacionais de proteção dos 

direitos humanos, mediante a adesão a órgãos de jurisdição supranacional e cujo caráter deve 

denotar franca imparcialidade
14

. Esta concepção resolveria o problema metodológico de 

apuração e sanção para com direitos humanos que não encerrassem em sua disposição o 

reconhecimento de direitos cuja conformação depende da realidade nacional de cada país, 

como por exemplo, o direito ao desenvolvimento, ao meio ambiente equilibrado ou a uma 

matriz de energia limpa. Nestes casos, o padrão do desenvolvimento, do equilíbrio e do 

―limpo‖ realizável dependem das condições políticas e naturais assimétricas constatadas em 

cada país. Daí a dificuldade de aferir, em concreto, as violações a disposições como estas. 

Não se está a sustentar a existência de um relativismo completo no pertinente a tais 

setores da organização jurídica. Trata-se de formular uma reflexão contributiva acerca da 

realizabilidade dos direitos humanos quando transportados do consenso internacional para o 

âmbito interno de cada Estado, o que se torna ainda mais nítido com a exploração do conteúdo 

do desenvolvimento enquanto direito.  

Os direitos fundamentais podem dispor acerca de direitos ou de garantias, pois 

representam um consenso jurídico-político cujos mecanismos operacionais e manutenção das 

instituições encarregadas competem prioritariamente ao Poder Público nacional. 

 

 

2.1.1 Funções dos direitos fundamentais 

 

                                                 
13

 Para Norberto Bobbio: ―O exemplo característico que se costuma dar de ordenamento jurídico sem sanção 

institucionalizada é o ordenamento internacional. Se o ordenamento internacional, afirma-se, é um ordenamento 

jurídico, como se pode ainda falar em direito e sanção como dois termos indissolúveis? Em geral, esta objeção é 

uma das consequências da teoria institucional do direito, e da reconhecida pluralidade dos ordenamentos 

jurídicos. Admite-se que a correlação pudesse ser acolhida enquanto não se reconhecia outro ordenamento 

jurídico além do estatal. Ampliada a noção de ordenamento jurídico, através da teoria da instituição, seriam 

jogados na rede tantos outros ordenamentos em que esta relação entre direito e sanção não aparece mais, ou pelo 

menos não aparece mais com a mesma evidência com que aparecia quando o único ordenamento jurídico 

considerado era o estatal‖. (BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. 3. ed. rev. e atual. Tradução: 

Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti, São Paulo: Edipro, 2005, p. 171.) 
14

 BONIFÁCIO, Artur Cortez. O direito constitucional internacional e a proteção dos direitos fundamentais. 

São Paulo: Método, 2008, p. 271-272. 
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Firmada a primeira premissa de que aos direitos fundamentais compete dispor sobre 

direitos e garantias elementares dos cidadãos com força cogente e imediata em âmbito interno 

e, aos direitos humanos, enunciar declarações jurídicas em prol dos povos cujo caráter de 

exigibilidade depende de adesão – e da forma como esta adesão é feita –, impende analisar as 

suas principais correntes de classificação para, em seguida, apregoá-las à noção de direito ao 

desenvolvimento. 

Na doutrina clássica os direitos fundamentais são classificados em gerações, 

associando as reivindicações de diversos períodos históricos com o escopo material das 

normas jurídicas que advieram de cada movimento. Nessa perspectiva, são tidos como 

direitos fundamentais de primeira geração os que se identificam com os pleitos do século 

XVIII, traduzidos nas liberdades públicas e nos diretos individuais de abstenção e não 

intervenção do Estado na esfera particular. 

 A segunda geração de direitos fundamentais é inspirada nas revoluções industriais do 

século XIX, possuindo o nítido caráter social de exigir condutas positivas do Estado na 

prestação de serviços básicos como saúde e educação, além da organização jurídica das 

relações de trabalho. A terceira geração parte da concepção de coletividade e não apenas da 

salvaguarda das prerrogativas individuais, encontram-se aqui os direitos transindividuais
15

 

cuja titularidade não pertence a ninguém de maneira exclusiva, como o direito ao meio 

ambiente, ao patrimônio artístico e cultural. 

Acerca dos direitos de terceira geração, Paulo Bonavides
16

 aduz que: 

 

A consciência de um mundo partido entre nações desenvolvidas e 

subdesenvolvidas ou em fase de precário desenvolvimento deu lugar 

para que se buscasse outra dimensão dos direitos fundamentais, até 

então desconhecida. (...) Com efeito, um novo polo jurídico de alforria 

do homem se acrescenta historicamente aos da liberdade e da 

igualdade. Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, 

os direitos de terceira geração tendem a cristalizar-se no final do 

século XX enquanto direitos que não se destinam especificamente à 

proteção dos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um 

determinado Estado. 

                                                 
15

 O conteúdo dos direitos transindividuais, na lição de Geisa Rodrigues, ―transita muito bem entre o privado 

(direitos contratuais dos consumidores de um produto ou serviço), e o público (direito à saúde, direito à 

preservação do meio ambiente, do patrimônio histórico). É importante, assim, que reconheçamos os limites da 

divisão público/privado, mas não podemos descartar de todo a sua eventual funcionalidade‖. (RODRIGUES, 

Geisa de Assis. Ação civil pública e termo de ajustamento de conduta: teoria e prática. Rio de Janeiro: 

Forense, 2011, p. 39). 
16

 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 569. 



27 

 

 

 

Há na doutrina perspectivas teóricas de algumas gerações de direitos fundamentais 

não pacificadas
17

. Diversos critérios além do historicista existem para dar sustentáculo à 

compreensão jurídico-sistemática desta categoria de direitos. 

Existem outras consistentes propostas de classificação, como as que sugerem a 

existência de categorias e funções dos direitos fundamentais. Nesta construção deve-se 

imaginar a relação entre o Estado e o indivíduo como relação entre duas esferas distintas que 

se comunicam
18

. 

Existem outras propostas clássicas em que os direitos fundamentais podem ser 

agrupados em três categorias. A primeira se refere aos direitos de status negativo ou pretensão 

de resistência à intervenção estatal. A segunda, aos direitos de status positivos, também 

chamados de direitos sociais ou a prestações estatais aptas a assegurar as condições materiais 

mínimas para que as pessoas exerçam as suas liberdades, inclusive as de status negativo. 

Como terceira categoria tem-se os direitos políticos ou de participação que importam em um 

status ativo por parte dos particulares contribuindo na tomada de decisões do ente público. 

As principais críticas a esta tripartição são centradas na sua incompatibilidade com 

os denominados direitos coletivos, uma vez que não existe previsão da titularidade coletiva de 

direitos fundamentais, situação cuja existência é observável em diversas constituições. 

O amadurecimento dos estudos da teoria dos direitos fundamentais resultou na 

exploração teórica das suas funções
19

, que seriam a sistematização das diversas esferas de 

proteção jurídicas essenciais asseguradas no texto constitucional. São elas: as garantias de 

organização, os deveres fundamentais e as garantias fundamentais. 

As garantias de organização asseguram que o Estado manterá a existência das 

instituições e dos órgãos necessários para o exercício dos direitos fundamentais. Há duas 

espécies de garantias de organização: a) as garantias de instituições privadas, como a família, 

o casamento, a possibilidade de organizar associações etc.; e, b) as garantias de instituições 

públicas, ou seja, a manutenção do aparato administrativo e burocrático (cartórios, tribunais 

etc.) para que os titulares dos direitos fundamentais possam exercê-los. 

Os deveres fundamentais consistem nas obrigações que podem ser estendidas ao 

Estado ou aos particulares na realização do objeto jurídico dos direitos fundamentais. A 

                                                 
17

 Paulo Bonavides menciona a existência de outras gerações de direitos fundamentais, relacionando-os com o 

direito à paz e aos fenômenos da globalização cultural e política. (BONAVIDES, Paulo. Curso de direito 

constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 572).  
18

 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. rev., atual. e 

amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 49. 
19

 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. op. cit., p. 56. 
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depender da maior influência liberal ou social nas constituições é possível visualizar a 

variação das propostas de pró-atividade do Poder Público
20

. 

Diversas são as subclassificações dos deveres fundamentais, cujas características 

serão abordadas de maneira sucinta. Os deveres estatais implícitos e não autônomos, referem-

se ao dever estatal de buscar a efetivação dos direitos fundamentais da maneira mais eficaz, 

ficando a cargo do legislador e da administração pública a eleição dos critérios concretos para 

tal fim. Os deveres estatais explícitos não autônomos compreendem as obrigações 

taxativamente arroladas como reflexo dos direitos fundamentais, por exemplo, a obrigação de 

indenização por erro judicial.  

Nestas duas categorias o dever fundamental é dito como não autônomo por se revelar 

apenas como um reflexo do Direito fundamental. Por outro lado, os deveres estatais 

autônomos são entendidos como os que impõem ao Estado o dever de punir efetivamente 

determinados crimes, por exemplo, o de tortura previsto no art. 5, XLIII, da Constituição. 

Nessa estrutura classificatória os particulares também são tidos como portadores de 

deveres não autônomos, que consistem na anuência sinalagmática com o exercício dos 

direitos fundamentais uns dos outros. Seria por exemplo o caso de respeitar e não tentar 

impedir por vias próprias e diretas a liberdade de culto, a liberdade de expressão, a liberdade 

de associação, dentre outros.  

Enquanto os deveres não autônomos implicam no exercício da tolerância ou na 

abstenção de comportamentos que atentem contra a ordem constitucional, os deveres 

autônomos dos particulares importam em condutas positivas destinadas a categorias da 

população, como o dever de educação da família para com os descendentes e o de preservação 

ambiental. Destaque-se, entretanto, que nesta situação os terceiros não possuem o direito de 

exigir o cumprimento do direito fundamental diretamente pelo particular. 

 Ocorrem ainda os casos dos direitos fundamentais acompanhados de deveres do 

titular. Nestas categorias, o exercício do direito fundamental em espécie depende de uma 

conformação prevista na própria constituição ou em outra norma. Neste sentido, é apontado o 

direito de propriedade que apenas pode ser exercido desde que observada a sua função social, 

cuja pormenorização ficou ao cargo da legislação infraconstitucional, nos planos diretores das 

cidades e demais regras de natureza cível. 

As garantias fundamentais correspondem às disposições constitucionais que não 

enunciam direitos declaratórios, mas objetivam prevenir ou corrigir uma violação de direitos. 
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 DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 4. ed. rev., atual. e 

amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 59. 
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As garantias podem ser preventivas, elaboradas para fiscalizar autoridades e separar os três 

poderes; e, repressivas, consubstanciadas nas ações/remédios constitucionais
21

. 

Feita esta abordagem, cumpre analisar os conceitos normativos e a classificação na 

teoria dos direitos fundamentais do desenvolvimento e sua ramificação de índole ambiental e 

coletiva, o desenvolvimento sustentável. 

 

 

2.2 DIREITO AO DESENVOLVIMENTO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

 

A semelhança destas duas dimensões do desenvolvimento não se limita à 

nomenclatura, sendo a relação entre ambas mais assemelhada a um processo de derivação, em 

que o Desenvolvimento (lato sensu) – aqui compreendido em sua abordagem generalista e de 

origem internacional – serviu como parâmetro de construção teórica para o desenvolvimento 

sustentável, que seria uma modalidade stricto sensu, ou espécie do gênero desenvolvimento.  

Ambos encerram o mesmo ideal de conteúdo original comprometido com os avanços 

e o progresso, mas o desenvolvimento sustentável assume o papel de conduzir a 

instrumentalização de uma parcela do todo desenvolvimentista com maior precisão e em 

campo específico. Em âmbito jurídico, suas feições circundam a valoração normativa das 

relações existentes entre economia, meio ambiente e Direito. 

A Constituição Federal em diversas ocasiões se refere a modalidades stricto sensu, 

ou espécies de desenvolvimento, por exemplo: a) desenvolvimento regional (Art. 163, VII); b) 

desenvolvimento econômico equilibrado (art. 174, § 1º); c) desenvolvimento turístico (art. 

180); d) desenvolvimento urbano; e) desenvolvimento científico e tecnológico (art. 200, V); f) 

desenvolvimento da pessoa (art. 205, caput); g) desenvolvimento do ensino (art. 212); e, h) 

desenvolvimento sustentável (art. 225, caput), dentre outros.  

A Lei Fundamental optou por uma metodologia de densificação do direito ao 

desenvolvimento lhe atribuindo características de mosaico, haja vista que ao mesmo tempo 

em que o assegura enquanto objetivo da República Federativa (de modo genérico), em outras 

disposições elege dimensões materiais (educação, saúde, economia) para lhe caracterizar de 

maneira estrita. O desenvolvimento seria não um todo unitário, mas um composto de diversos 

outros desenvolvimentos. 
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O conceito de desenvolvimento latu sensu no campo normativo ganhou forma 

importante no século XX, sendo enunciado na Declaração da Assembleia Geral das nações 

Unidas sobre o Direito ao Desenvolvimento
22

, estabelecida pela Resolução n.º 41/218, de 04 

de dezembro de 1986, que dispôs em seu preâmbulo: 

 

Desenvolvimento é um processo, econômico, social cultural e político 

abrangente, que visa ao constante incremento do bem-estar de toda a 

população e de todos os indivíduos, com base em sua participação 

ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na justa distribuição 

dos benefícios daí resultantes, e que o direito ao desenvolvimento é 

um direito humano inalienável, e a igualdade de oportunidades é uma 

prerrogativa tanto dos Estados como dos indivíduos que compõem o 

Estado. 

 

Como definição o art. 1.º, § 1º, da mesma Resolução dispõe que ―o direito ao 

desenvolvimento é um direito humano em virtude do qual toda pessoa humana e todos os 

povos estão intitulados a participar e gozar do desenvolvimento econômico, social, cultural e 

político, no qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente 

realizados‖. O § 2º, de maneira mais objetiva proclama a autodeterminação dos povos e o 

direito à soberania, incluído o manejo das riquezas naturais. 

Nota-se que o desenvolvimento como norma de Direito Internacional (latu sensu) 

visa conferir às presentes e futuras gerações um governo compatível com a preservação e a 

garantia dos direitos humanos, assegurando-os mediante a ação administrativa adequada para 

os fins públicos colimados, na medida das condições materiais de cada Estado. 

Merece destaque o caráter humanista e universal das previsões acima descritas, 

entretanto a doutrina divergiu quanto à natureza do chamado direito ao desenvolvimento: se 

estava incluído no Direito Internacional Econômico, se abarcava outras áreas ou se seria só 

uma nova metodologia de aplicação das regras jurídicas
23

. 

Seja em sua abordagem sociológica ou jurídica, o desenvolvimento representa uma 

meta estatal que, no mais das vezes, está atrelada a ideologias políticas ou a conjunturas 

econômicas. Ainda assim, as discussões se acirram, com efeito, quando se passa a refletir 
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 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento. 
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 CARDIA, Fernando Antonio Amaral. Uma breve introdução à questão do desenvolvimento como tema de 

direito internacional. In: Direito Internacional e Desenvolvimento. AMARAL JUNIOR, Adalberto do (Org.). 
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acerca da sua densidade normativa, tendo em vista a difícil visualização de equivalência entre 

os estágios de desenvolvimento material entre os povos. 

Da maneira como está posta nos enunciados de Direito Internacional, é possível 

perceber ao menos quatro critérios característicos do desenvolvimento: a) deve abranger todos 

os povos; b) deve distribuir de maneira justa os benefícios resultantes da participação livre e 

ativa dos indivíduos; c) intitula os povos a gozarem de suas liberdades fundamentais 

relacionadas a aspectos econômicos, culturais e políticos; e, d) assegura a soberania e o gozo 

das riquezas e recursos naturais. 

Com efeito, os três primeiros itens acima possuem nítida conotação de satisfação 

direta dos indivíduos, atingindo sua esfera de direitos com mais contundência, enquanto o 

último aspecto, referente ao gozo das riquezas e usufruto dos recursos naturais fica mais 

submetido ao alvedrio do controle Estatal. Não parece plausível para os critérios políticos 

vigentes que qualquer um do povo dê o destino que bem entenda aos bens ambientais, cuja 

titularidade é coletiva, ou mesmo que goze das riquezas sem observar os padrões de 

contribuições e ganhos estabelecidos pelo Estado. Desta forma, os três primeiros itens 

encerrariam compromissos das nações para com os povos e o último uma esfera de domínio 

do Poder Público democrático para assegurar mediante critérios consensuais a fruição das 

riquezas e recursos naturais. 

O disposto no art. 3.º, II, da Constituição Federal de 1988 proclama como objetivo da 

república federativa do Brasil a promoção do desenvolvimento nacional que, mesmo não 

dispondo no mesmo artigo sobre ―como‖ alcançar este desenvolvimento, deve ter por justa 

premissa as diretrizes fixadas nos tratados dos quais é signatária. 

Por si só, esta proposição da Constituição carece de especificidade jurídica, conta 

com um alto grau de abstração, característica própria dos princípios em contraponto às regras 

que gozam de maior grau de concretude
24

. Desta maneira, o conteúdo do desenvolvimento 

enquanto norma jurídica positivada na ordem interna permanece aberto a constantes influxos 

culturais, tecnológicos, econômico e políticos adequados à realidade. 
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 Joaquim José Gomes Canotilho sugere quatro critérios de distinção entre princípios e regras: a) Grau de 

abstração: os princípios são normas com um grau de abstração relativamente elevado; de modo diverso, as 

regras possuem uma abstração relativamente reduzida; b) Grau de determinabilidade na aplicação do caso 

concreto: os princípios, por serem vagos, carecem de mediações concretizadoras, enquanto as regras são 

suscetíveis de aplicação direta; c) Caráter de fundamentalidade no sistema das fontes de direito: os princípios 
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(CANOTILHO, Joaquim Jose Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4. ed. Coimbra: 

Almedina, 2007, p. 1.129). 
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De fato, o artigo 3º da Carta Constitucional, por sua vez, não determina quais os 

contornos do desenvolvimento almejado pelo constituinte originário, ou ainda, quais os 

instrumentos para efetivá-lo e nem como os cidadãos podem exigir-lhe o cumprimento. Desta 

forma, os demais dispositivos constitucionais podem auxiliar na analise de quais valores o 

legislador considera relevantes neste processo de busca do desenvolvimento. Passa-se, assim, 

ao estatuto da ordem social, política e econômica consolidada na norma constitucional
25

. 

O desenvolvimento integra o rol dos direitos humanos. A alternativa de incluir a sua 

positivação de maneira aberta é que chama a atenção na medida em que não restringe quais 

são as características do desenvolvimento, tratando do termo em várias situações com vistas a 

mostrar que as possibilidades de assimilação de novos conceitos são possíveis. 

A abrangência do comando serviu para o amadurecimento de várias características da 

proteção jurídica, dentre elas a adoção da sustentabilidade como padrão do desenvolvimento 

em matéria ambiental. 

 

 

2.2.1 Desenvolvimento sustentável no ordenamento jurídico 

 

 

A concretização dos valiosos objetivos republicanos de nada valeria se para 

encontrar o sucesso econômico, erradicar a pobreza ou para dar formas às grandes cidades, o 

meio ambiente e os recursos naturais fossem absolutamente sacrificados sem controle ou 

metas de reestruturação. 

A noção jurídica de Desenvolvimento Sustentável advém daí, e ganhou especial 

importância para o Direito Internacional do Meio Ambiente ao ser adotado expressamente na 

Declaração do Rio de Janeiro (1992) e na Agenda 21 (1992), resultado de um novo consenso 

mundial a que se chegou no decorrer da Conferência Internacional sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), ocorrida no Rio de Janeiro em 1992. O modelo de estudo 

adotado investigava cinco tendências de interesse global: a) o ritmo acelerado de 

industrialização; b) o rápido crescimento demográfico; c) a desnutrição generalizada; d) o 

esgotamento dos recursos naturais não renováveis; e, e) a deterioração ambiental
26

. 
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Se antes as normas internacionais serviriam para proteger bens naturais com a 

finalidade unicamente de regulamentar a atuação econômica do homem sobre os bens 

ambientais, Estocolmo apresenta logo em seu princípio inaugural que o meio ambiente de 

qualidade é um direito do homem
27

. O princípio 18 da Declaração de Estocolmo traz 

compromissos que são tomados no interesse de toda a humanidade, em todo o território 

nacional e ainda sobre áreas que não estejam na competência territorial de nenhum Estado
28

. 

O desenvolvimento sustentável tem por conteúdo manter as bases vitais da produção 

e reprodução do homem e de suas atividades, garantindo igualmente a relação satisfatória 

entre os homens e o seu ambiente, para que as futuras gerações tenham a oportunidade de 

desfrutar os mesmos recursos que estão hoje à nossa disposição
29

. A própria noção de 

propriedade requereu nova assimilação para abarcar, em sua definição, uma finalidade social, 

também identificada com o alcance do equilíbrio entre o desenvolvimento e o respeito ao 

meio ambiente
30

.  

A responsabilidade dos estados signatários com essa área específica do 

desenvolvimento passou a assumir uma pauta prioritária de respaldo internacional, enquanto 

um compromisso comunitário. O desenvolvimento sustentável passou a gozar das típicas 

características dos demais direitos humanos na medida em que instituiu postulados 

suficientemente claros para orientar a atuação do Poder Público. 

Apesar de ter sido promulgada antes das conferências ambientais do início da década 

de 1990, a Constituição de 1988 foi o primeiro documento político fundamental na história do 

Brasil a dispor expressamente sobre a tutela específica do meio ambiente com vistas ao 

resguardo do desenvolvimento sustentável. Sua inserção como direito fundamental na Ordem 

interna deu-se no art. 225, caput, da Constituição de 1988, portanto antes do advento de 

alguns compromissos internacionais sobre o tema. 
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Em verdade, a Política nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei Federal n.º 

6.938, de 31 de agosto de 1981
31

, por ser anterior à constituição trouxe uma especial 

conotação econômica em seu art. 2º, atrelando o progresso nesta seara a outros primados 

como a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida e a 

proteção da dignidade da vida humana. Diversos princípios de direito ambiental decorreram 

na ordem interna a partir dessa assimilação, os quais serão tratados oportunamente. 

O art. 170, inciso VI, da Constituição, também balizado no critério do 

desenvolvimento sustentável reforçou que mesmo encarado em sua concepção econômica, o 

desenvolvimento e até mesmo o crescimento da economia devem estar pautados na primazia 

do equilíbrio e da sustentabilidade. 

Desta feita, vai ficando claro que as decisões tomadas pelo Estado, inclusive no 

campo energético, cuja influência no meio ambiente está mais presente quando são pensados 

os impactos de extração e utilização das fontes primárias que podem interferir no ecossistema, 

não podem ser levadas a efeito apenas com arrimo na premissa econômica da lucratividade. 

Apesar da obrigação maior com relação a esta limitação ser do Estado, a iniciativa também 

pode prestar a sua contribuição adotando procedimentos limpos mediante incentivos e o 

estabelecimento de políticas que visam minimizar os efeitos da degradação. 

Dimas Simões Franco Neto
32

 chama a atenção ao explanar que independente da 

correlação formal entre os direitos humanos e o meio ambiente na hierarquia de normas, 

existe estreita relação de proteção material entre as duas esferas, de maneira a tornar 

articuladas as maneiras jurídicas de se promover a proteção nos dois campos, inclusive quanto 

aos fundamentos. 

O desenvolvimento sustentável pode ter as suas feições aprimoradas com os avanços 

tecnológicos, inclusive na perspectiva da exploração energética, que tem muito a ganhar com 

a redução da utilização de combustíveis fósseis e consumíveis diante do aproveitamento de 

outros recursos cujo impacto no ambiente são significativamente menores. 

  

 

2.2.2 Classificações e distinções 
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A par das considerações expendidas até este momento, compete inserir a concepção 

normativa de desenvolvimento e desenvolvimento sustentável como categoria de direitos para 

o estabelecimento dos pressupostos metodológicos e semânticos adotados no estudo. Cada 

qual é princípio de grande relevância, mas de classificação tipológica distinta. 

Adotando os critérios classificatórios para a tipologia dos princípios de Gomes 

Canotilho
33

, é possível perceber que o desenvolvimento, tal como está no art. 3º, II, da 

Constituição integraria o rol dos princípios políticos constitucionalmente conformadores, que 

explicitam as valorações políticas fundamentais do legislador constituinte. Nestes princípios 

se condensam as opções políticas nucleares e se reflete a ideologia inspiradora da 

Constituição, possuindo baixo grau de concretude. São identificados também por não 

disporem com precisão sobre como o Estado irá executar as ações que tendem à sua plenitude, 

podendo também inspirar a atividade legislativa infraconstitucional e de reforma da própria 

constituição. 

Seguindo a mesma tipologia, o desenvolvimento sustentável integra a ordem dos 

princípios constitucionais impositivos, à qual se subsumem todos os princípios que impõem 

aos órgãos do Estado, sobretudo ao legislador, a realização de fins e a execução de tarefas. 

São, portanto, princípios dinâmicos, prospectivamente orientados
34

. 

É natural que alguns princípios encartem direitos fundamentais com densidade 

normativa ainda maior, confundindo-se propriamente com regras, como é o caso do princípio 

do juiz natural, do in dubio pro reo (presunção de inocência), poluidor-pagador (na seara 

ambiental) e etc. Esta categoria é denominada por Gomes Canotilho de princípios-garantia
35

.  

Tomando por base a teoria das funções dos direitos fundamentais e a tipologia dos 

princípios acima, passamos a estabelecer as classificações e distinções entre 

―desenvolvimento‖ e desenvolvimento sustentável. 

Do ponto de vista das funções dos direitos fundamentais, tanto o desenvolvimento 

(latu sensu) como o desenvolvimento sustentável possuem seu próprio enquadramento, que 

não coincidem. 

O desenvolvimento como norma de Direito Internacional (latu sensu) visa conferir às 

presentes e futuras gerações um governo compatível com a preservação e a garantia dos 
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direitos fundamentais, assegurando-os mediante a ação administrativa adequada para os fins 

públicos colimados, na medida das condições materiais de cada Estado. 

O desenvolvimento sustentável proporciona: a) garantias de organização, em que o 

Estado manterá os órgãos essenciais à fiscalização, ao planejamento e prestação de serviços 

atinentes à tutela ambiental e à promoção dos direitos humanos; b) deveres estatais explícitos 

não autônomos, que objetivam a positivação de medidas concretas e a promoção de políticas 

públicas; c) deveres autônomos dos particulares que devem induzir os cidadãos à adoção de 

comportamento condizente com a preservação e a educação ambiental, voltada para a 

reciclagem, reflorestamento, reaproveitamento de recursos naturais e convívio sustentável 

com a fauna e a flora; e, d) as garantias fundamentais preventivas e repressivas de fiscalização 

e anulação ou paralização dos atos irregulares e atentatórios ao equilíbrio ambiental e à sadia 

qualidade de vida. 

Nota-se que o desenvolvimento sustentável proporciona a assimilação jurídica de 

diversas categorias de garantias e deveres, sendo estas traduzidas nas funções dos direitos 

fundamentais perante o critério adotado neste estudo. Sua inobservância pode ser 

empiricamente sentida pelo senso comum ou no curso de uma instrução processual 

administrativa ou judicial. 

O desenvolvimento enquanto objetivo da República Federativa positivado na 

Constituição nos proporciona a observação de um fenômeno distinto. Da forma como está 

posto, o seu exercício ou implementação não pode desencadear nenhuma função dos direitos 

fundamentais se não estiver aliada a uma área temática em que o Estado pretenda atuar, de 

forma que se possa aferir uma abrangência material. Sua positivação se encontra próxima das 

mais elevadas esferas da valoração principiológica. 

Tal situação leva a duas conclusões distintas. A primeira é de que o desenvolvimento 

latu sensu não pode ser ―encontrado‖, alcançado, realizado ou ―construído‖, senão por meio 

de outros desenvolvimentos que vão se densificando em tipologias mais concretas: 

desenvolvimento sustentável, desenvolvimento educacional, desenvolvimento urbano, 

desenvolvimento cultural, desenvolvimento tecnológico etc.  

Enquanto objetivo da República Federativa do Brasil, o desenvolvimento nacional 

(art. 3º, II) está edificado sob a proposta de não ser único e específico, pois os avanços sociais 

são imprevisíveis exigindo sua adaptação constante. É justamente por ser multifacetário que o 

desenvolvimento necessita de comunicação com outros sistemas sociais, como o econômico, 

o ambiental, o político, o tecnológico e todos os outros importantes para a sua conformação. 
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O direito ao desenvolvimento seria desta feita, um espaço de diálogo e confluência 

de proposições.   

A segunda conclusão é de que em quaisquer das funções que se tente encaixar o 

desenvolvimento latu sensu, sempre será preciso pensá-lo em alguma de suas áreas temáticas, 

para aí sim ser possível vislumbrar o acontecimento das funções dos direitos fundamentais. 

Ressalte-se também que em não sendo adotado o critério das funções, mas sim o das gerações, 

permaneceria o mesmo problema metodológico, pois o desenvolvimento abarca ―direitos‖ 

contidos em quaisquer das perspectivas temporais: individuais (1ª Geração), sociais (2ª 

Geração) e coletivos (3ª Geração). 

Artur Cortez Bonifácio
36

 sustenta a existência de direitos fundamentais que, se 

tomados de forma isolada, não o seriam em razão da sua natureza, porém, quando 

visualizados em conjunto, adquirem sua justificação material por uma espécie de osmose 

sistêmica constitucional. A estrutura do desenvolvimento latu sensu tem como premissa 

semântica deste estudo a sua composição por outros desenvolvimentos que vão sendo 

estruturados normativamente a partir dos avanços e pressões sociais. 

A constitucionalização do desenvolvimento é um símbolo, representa a adoção de 

uma postura ética da qual advém uma enorme abertura para absorção de novos conteúdos. É 

um legitimador das diversas propostas de políticas públicas atreladas a áreas de 

desenvolvimento. Estas políticas são a ferramenta principal de que dispõem os Governos para 

tornar palpáveis as propostas de melhorias em prol da população. 

Enquanto integrante do rol dos direitos humanos o desenvolvimento declara em favor 

dos homens o reconhecimento de prerrogativas como a autodeterminação enquanto Estado-

nação, o gozo de direitos políticos e a prerrogativa de usufruir das riquezas e recursos 

naturais, sem esmiuçar os modos da realização jurídica destes ―compromissos‖. Enquanto 

direito constitucional positivo, o desenvolvimento é aberto e deixa a sua concretização a cargo 

de políticas públicas em áreas temáticas da disciplina jurídica. 

Ainda que se tenha em vista outra proposta doutrinária de classificação, como a 

trazida por Robert Alexy
37

 em sua Teoria dos Direitos Fundamentais, o desenvolvimento 

aparece mais próximo dos valores (âmbito axiológico) do que dos princípios (âmbito 
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deontológico). Em sua concepção, a diferença entre valores e princípios é reduzida a 

parâmetros diferentes de otimização
38

. 

 

 

2.2.3 Políticas Públicas e desenvolvimento 

 

 

O assunto é dos mais vastos, especialmente por abranger todas as searas sociais em 

que o Poder Público atua em prol do cidadão. 

As políticas públicas têm sua razão de ser nos direitos fundamentais sociais previstos 

na Constituição, sendo destinadas a satisfazer os interesses da coletividade em suas mais 

variadas necessidades. Não visam o estabelecimento de direitos individuais em sentido estrito, 

mas a prestações coletivas que podem ser individualizadas, na sua realização, em favor de 

cada qual que lhe faça jus, distintamente dos princípios que estabelecem direitos individuais
39

. 

Por exemplo, em uma política pública de fornecimento de medicamentos para tratamento de 

determinado tipo de doença, o programa público abrange a coletividade, mas na ocasião da 

entrega do fármaco ela deverá ser providenciada ao indivíduo que demonstre as condições 

pertinentes à satisfação, no caso concreto. 

Constituem, portanto, programas, ações e atividades coordenadas pelo Estado e 

desenvolvidas direta ou indiretamente por ele em regime de parceria pública ou privada, 

sempre em consonância com os direitos assegurados na Constituição e visando melhorias de 

cunho social na busca da promoção humana. 

Todas as iniciativas devem observar um arcabouço normativo prévio. Não podem ser 

feitas ao alvedrio da vontade pontual do gestor. Por consistirem em programas sistemáticos de 

ações públicas, não se realizam iniciativas de grande escala desvinculadas de diretrizes 

normativas bem delimitadas, haja vista ser imprescindível dotação orçamentária e planos de 

suporte. 

Certamente que os princípios fixados na Constituição requerem normas capazes de 

pormenorizar a atuação dos entes públicos nesta seara. A atuação executiva da Administração 
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de quaisquer dos Poderes deve, então, observar a normatização prévia para legitimar a sua 

conduta
40

. 

Mencionamos o termo ―Poderes‖ porque de fato não existe qualquer impeditivo de 

ordem normativa que impeça qualquer deles de idealizar e instituir políticas públicas, seja o 

Judiciário em projetos de acesso ao direito de petição – como frequentemente se veem 

tentativas de dar acesso ao Judiciário em prol das classes menos favorecidas – ou o 

Legislativo em campanhas de educação ambiental. 

Outra face das políticas públicas contemporâneas diz respeito às denominadas ações 

afirmativas, que tem por escopo a compensação de desigualdades materiais entre os 

indivíduos através de prestações ou programas do Poder público. O atual ambiente 

constitucional não concebe legitimidade indeclinável apenas à igualdade formal, sendo 

imperativa a busca, dentro dos limites do razoável, de meios para a promoção da igualdade 

material pertinente aos direitos fundamentais. 

Faz-se esta restrição, pois o objeto das ações afirmativas encontra respaldo jurídico 

de destaque nos próprios elementos dos direitos e garantias constitucionais, estando ligado 

principalmente à dignidade humana e à igualdade
41

. 

O princípio do desenvolvimento sustentável é protagonista especial no campo das 

formulações administrativas e legislativas das políticas públicas, onde deve aflorar todo o seu 

potencial para concretizar suas funções constitucionais. Em que pese os princípios políticos 

constitucionalmente conformadores e os princípios impositivos, casos do desenvolvimento 

lato sensu e do desenvolvimento sustentável, não encerrarem comandos normativos de 

conduta específica, encontram valor insubstituível na fundamentação das posturas legislativas 

e na motivação dos atos administrativas. 

Paulatinamente, o direito ambiental no Brasil foi se consolidando por meio da edição 

de uma série de normas infraconstitucionais destinadas à proteção ambiental. A trajetória foi 

consagrada com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que conferiu ao meio 

ambiente equilibrado o status de direito fundamental. 
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 A preocupação legislativa, portanto, migrou do individualismo da propriedade 

privada para a consolidação do meio ambiente ecologicamente equilibrado como um 

verdadeiro direito difuso, ou seja, como um direito transindividual e indivisível de um grupo 

indeterminado de pessoas unidas por uma relação de fato. A perspectiva clássica 

individualista do homem cede espaço para o homem socializado, onde prepondera o interesse 

coletivo em detrimento do particular. 

 O direito ao desenvolvimento encarado de maneira individualizada, dissociado de 

qualquer das suas áreas temáticas stricto sensu, não possui por si só funções próprias, 

podendo agregar ao seu conteúdo, no entanto as funções de todas estas ramificações, por ser 

um preceito aberto. Portanto, não é subjetivo nem pode ser individualizado em termos 

concretos fora de uma área temática. 

 A concretização ou densificação do direito ao desenvolvimento sustentável faz-se por 

atividade legislativa e promoção de políticas públicas em áreas prioritárias definidas na 

Constituição. Sua relevância é inquestionável na contemporaneidade que lida com graves 

problemas de crescimento demográfico e esgotamento dos recursos naturais. Diversas normas 

foram editadas neste sentido e não existe qualquer impedimento para que as políticas públicas 

sejam protagonizadas por quaisquer dos três poderes. 

Não se pode pleitear ao Poder Judiciário, por exemplo, a proclamação de uma decisão 

que conceda desenvolvimento, pura e simplesmente. O pleito deve conter um pedido concreto 

e individualizado, no mais das vezes assemelhado com o objeto de uma política pública 

pertinente a uma área temática stricto sensu de desenvolvimento. 

 

 

2.3 SUSTENTABILIDADE E DIREITO DA ENERGIA 

 

 

A par de uma visão geral das relações jurídico-semânticas existentes entre 

desenvolvimento, desenvolvimento sustentável, direitos humanos, direitos fundamentais e 

políticas públicas relevantes para a fixação do arcabouço teórico, calha aclarar o processo 

histórico – e também normativo – que inseriu a energia nesta problemática. Para isso será 

preciso discutir o contexto de alguns fatos. 

O sistema capitalista, tal como se difundiu ao redor do globo, especialmente no curso 

dos séculos XIX e XX, vem ampliando gradativamente as relações de consumo e, por via de 

consequência a importância da energia como insumo para o padrão de vida dos indivíduos. A 
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diversificação dos mercados, das tecnologias, dos transportes e dos meios de comunicação 

hoje está indissociavelmente vinculada à maior ou menor oferta de recursos energéticos. 

Naturalmente estas relações passaram a integrar o direito em suas problemáticas cotidianas, 

lhe exigindo capacidade de solucionar os conflitos daí decorrentes. 

Questões relevantes como os conceitos de recursos renováveis e não renováveis 

passaram a ser discutidas como centro do debate internacional, sendo esta dicotomia um 

verdadeiro parâmetro da eleição de prioridades. Para facilitar a compreensão destas duas 

modalidades é possível valer-se do Direito Civil, em alusão dos recursos renováveis aos bens 

não consumíveis e dos recursos não renováveis aos bens consumíveis
42

. A utilização dos 

recursos renováveis pode se dar sem a destruição imediata da sua substância, diferentemente 

dos recursos não renováveis cuja substância é descaracterizada por meio de processos 

químicos ou físicos não se prestando para o mesmo uso novamente. 

Não por menos, em finais dos anos 1960, o Clube de Roma, criado por um grupo de 

empresários e executivos transnacionais (Xerox, IBM, Fiat, Remington Rand, Ollivetti, entre 

outras), colocou em debate, dentre outros questionamentos, o lado da demanda por recursos 

não renováveis e a racionalidade desta escolha
43

. 

Estas perspectivas podem assumir uma índole marcadamente social e econômica, 

passando a pressionar mais incisivamente os Estado na adoção de uma postura específica 

quanto às suas opções políticas de adesão a utilização maior ou menor de cada modalidade de 

recursos renovável ou não. No plano interno, o Brasil encartou a difícil missão de estruturar 

uma política energética própria por meio da edição de lei
44

 específica sobre o assunto. A 

dificuldade a que aludimos se apresenta justamente no momento de conciliar os princípios de 

tendência econômica, voltados para a consolidação do modelo capitalista, os princípios 

sociais, comprometidos com a eficiência das políticas públicas e do acesso da população aos 

seus benefícios, e os princípios ambientais, voltados para a sustentabilidade e a proteção 

ecológica. 

O referido Diploma alude a caraterísticas próprias ao desenvolvimento sustentável, à 

proteção do trabalho, do consumidor, a valorização dos recursos energéticos, aos incentivos 

de investimento na geração de energia e o apoio à livre concorrência. Destaque-se a norma 
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que delimita no art. 1.º, VIII
45

, como objetivo da Política Energética Nacional também o 

compromisso de incentivo ao aproveitamento econômico dos insumos disponíveis no âmbito 

das energias renováveis.  

Em consonância com os demais objetivos positivados nota-se que a Política 

Energética foi instituída em sede infraconstitucional sob o primado da sustentabilidade, com 

suporte na dicção da própria constituição. A realidade, em contraponto ao dever ser da 

legislação, impôs estruturas de mercado em que a promoção da justiça social e a adoção de 

novas tecnologias pró-ambientais – cuja aquisição demanda valores elevados – em regra são 

vistas pelos investidores como aspecto negativo no processo de otimização da produção e 

maximização dos lucros, levando em consideração opções ―politicamente corretas‖ apenas 

quando estas se mostrem suficientemente lucrativas. 

É difícil pensar que qualquer processo de desenvolvimento possa prescindir do uso 

muito amplo do mercado, mas isso não exclui o papel do custeio social, da regulamentação 

pública ou da boa condução dos negócios do Estado quando eles podem enriquecer, ao invés 

de empobrecer, a vida humana
46

. 

Essas reflexões servem para evidenciar o quanto é multifacetária a questão 

energética, assumindo dimensão própria quando encarada por cada uma das esferas com as 

quais se interrelaciona. Suas feições podem ser traduzidas em binômios complementares 

como: energia-acesso (social); geração-preservação (ambiental); produção-lucro (econômico). 

Estes exemplos não são taxativos, servindo apenas de exemplo, haja vista que pode haver 

comunicação com diversos outros setores como ciência, tecnologia, administração etc.  

Diante da perspectiva adotada neste trabalho, as questões energéticas possuem 

intrínseco relacionamento com o desenvolvimento, seja genericamente encarado ou em sua 

abordagem stricto sensu. Os múltiplos referenciais igualmente relevantes para a energia 

destacam também o seu caráter de independência em ralação a cada um deles, ou ao menos de 

interdependência equilibrada. 

O desenvolvimento energético não pode ser concebido apenas em sua nuance de 

proteção ambiental. A exploração econômica não raras vezes flexibiliza essa proteção e até 

mesmo relativiza a sustentabilidade em nome da manutenção do modelo de civilização 
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 ―Art. 1º As políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de energia visarão aos seguintes 

objetivos: 

(...) 

VIII - utilizar fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento econômico dos insumos disponíveis e 

das tecnologias aplicáveis‖.  
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instituído, por exemplo, com o estímulo ainda premente da queima de combustíveis fósseis. 

Curiosamente, a primeira inserção específica das energias renováveis em matéria de 

licenciamento ambiental se deu com a criação do Relatório Ambiental Simplificado
47

 (RAS) 

que buscou a chancela dos órgãos ambientais para novos empreendimentos de geração 

elétrica estabelecendo procedimento menos criterioso para o Estudo de Impacto Ambiental. 

Chama atenção o fato de que na época da criação do RAS o Brasil vivia uma crise de 

abastecimento e experimentou muitos ―apagões‖ – cortes abruptos no fornecimento de 

eletricidade – denotando a prioridade com a satisfação dos anseios sociais de ter provisões 

energéticas suficientes. 

Políticas públicas que interferem no setor energético devem observar a 

sustentabilidade e a proteção ambiental, mas não são exclusivamente estes os princípios 

responsáveis pela sua caracterização. 

Tarefa difícil de ser empreendida é pertinente à identificação de quais espações 

comuns o direito à energia possui com cada uma destas grandezas da civilização. Para tanto 

seria necessário um trabalho de isolamento metodológico do direito da energia e a 

identificação dos pressupostos epistemológicos que lhe atribuem autonomia. 

A partir daí, verificada plausibilidade da hipótese, é possível volver os olhos à 

Constituição e demais normas para a identificação de princípios que orientem de maneira 

autônoma a interpretação, reprodução e aplicabilidade do direito da energia. 

O desenvolvimento energético nacional é carente de princípios próprios e fortes o 

suficiente para orientar a atividade administrativa e as contendas que lhe digam causa. O 

referencial doutrinário do direito da energia é pensado, em boa parte dos casos, a partir de 

pressupostos de outras áreas, principalmente do direito ambiental. 

Em obra sobre o direto da energia, Celso Antônio Pacheco Fiorillo e Renata Marques 

Ferreira durante toda a extensão do estudo dedicam-se a uma perspectiva essencialmente 

vinculada ao direito ambiental brasileiro
48

. Raimundo Márcio Ribeiro Lima
49

, ao discorrer 

sobre os temas energéticos atrela também o direito da energia, e particularmente das energias 

renováveis, às competências administrativas de proteção ambiental. Pontua também em suas 

reflexões que o direito das energias renováveis não dispõe de princípios próprios que a 
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singularize em face dos demais ramos do Direito
50

. 

De fato não se afigura recomendável pensar em um direito das energias renováveis 

sem a consolidação firme e antecedente de conceitos do direito da energia, o qual igualmente 

está aberto para construções doutrinárias suficientemente capazes de lhe dar personalidade 

perante os demais subsistemas jurídicos. A identificação e isolamento do direito da energia em 

bases teóricas que possam guiar os estudos para a sua autonomia principiológica podem 

representar uma contribuição também para o amadurecimento do pensamento jurídico sobre 

as energias renováveis. 

A diferença entre direito da energia e direito das energias renováveis pode não ser tão 

profunda. Não é a disciplina que muda, mas o enfoque sobre os insumos dos quais se obtém o 

produto final. Ambas se submetem ao mesmo regime regulatório legal, respeitadas as 

dimensões do empreendimento, são fiscalizadas pelas mesmas entidades e detém aspectos 

organizacionais assemelhados. De fato, a exploração dos recursos renováveis e não 

renováveis pode trazer maior ou menor dano ao meio ambiente, estando esta situação inserida 

com maior intensidade na dogmática do direito ambiental, para o direito da energia estas 

questões importariam mais do ponto de vista da diversificação da matriz capaz de aperfeiçoar 

o aprovisionamento e a eficiência energética. 

A autonomia para estabelecer um ponto de vista a partir do qual o problema é visto 

perfaz-se num importante critério que sustenta as individualidades conceituais do Direito.  Em 

desfavor da autonomia metodológica do direito da energia não podem ser adotados critérios 

de direito ambiental para lhe coibir uma expressão da subdivisão do Direito enquanto ciência. 

O ponto em comum que o direito da energia possui com todos os subsistemas 

jurídicos, que não caracteriza especificidade que lhe seja alheia, no sentido de envolver o 

conteúdo material dos subsistemas com os quais se comunica, é que lhe define a identidade. A 

sustentabilidade, portanto, orienta e inspira o direito da energia, mas não lhe esgota o 

conteúdo. 

Após um breve aporte histórico do surgimento e individualização das normas de 

energia na legislação, far-se-á uma digressão teórica a fim de demonstrar que o direito da 

energia não se compreende como subdivisão de nenhum dos ramos jurídicos autônomos, mas 

como uma subdivisão do direito em si. Não seria o direito da energia subdivisão do direito 

ambiental, Econômico ou até mesmo Administrativo, como muitos o associam em virtude da 
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sua posição de serviço público. 

 

 

2.3.1 Autonomia do direito da energia em sentido histórico 

 

 

A identidade do direito da energia foi construída ao logo da história sempre em 

correlação com os aspectos econômicos e administrativos que lhe eram envoltos. Nos últimos 

anos do Século XIX e primeiros anos do Século XX, a sociedade se encontrava em grande 

euforia diante da larga possibilidade de uso da energia elétrica nas atividades econômicas e na 

melhoria das condições de vida.  

O Brasil já à época possuía características naturais formidáveis para a produção de 

energia elétrica a partir de fontes hídricas, geralmente contando com linhas de transmissão 

que passavam por propriedades particulares, de modo que os primeiros esforços da literatura 

jurídica foram concentrados em estabelecer as condições legais sob as quais a violação do 

direito de propriedade privada, para a passagem deste e de outros sistemas, não caracterizaria 

um procedimento abusivo
51

. 

Como bem destaca Rafael Lazzarotto Simioni
52

, ―o objetivo do direito da energia, 

nesse período histórico, é justificar procedimentos legais que legitimam exceções à 

propriedade privada, à liberdade individual e à inviolabilidade de domicílio‖. A influência da 

energia elétrica em outros ramos do direito serviu para aperfeiçoar institutos de Direito 

Administrativo, como a servidão administrativa, os contratos de concessão para exploração 

privada do serviço de energia elétrica e a natureza jurídica deste bem, para fins de tributação e 

responsabilização criminal por apropriação indevida ou furto. 

Na primeira metade do século XX, a energia elétrica não era encarada como um bem 

de conotação social cujo acesso devia ser pensado de modo universal, ou seja, em prol de toda 

a população tendo como viga mestra a atuação do Estado no controle da sua expansão. As 

razões que motivaram o desenvolvimento dos diplomas normativos específicos e da doutrina 

tinham como premissas os direitos individuais de índole patrimonial. O interesse público 
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 ―O domínio privado é, em relação ao domínio público do Estado, o que a regra é em relação à excepção. O 

domínio privado é certamente a regra; só por necessidade é que o Estado subtrahe uma certa parte do sólo á 
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surge não como prioridade das ações, mas como sua justificativa de fundo. Afinal, era 

necessário o respaldo teórico para incursões nos direitos liberais relacionados à propriedade e 

à liberdade. Isso se deu especialmente com o advento da exploração da energia elétrica 

enquanto bem consumível em larga escala
53

. 

A normatização cível existente até então era perfeitamente adequada à forma de 

comercialização e aproveitamento das demais energias fósseis e naturais, cujo consumo e o 

transporte não suscitavam grandes conflitos (lenha, carvão e etc.). Os problemas jurídicos 

surgiram em maior monta com a energia elétrica, cuja distribuição, produção e transporte 

afetavam, em algumas ocasiões, o dogma da liberdade privada
54

. Os valores liberais eram 

importantes vetores do Direito e da economia no período, relativizar suas estruturas 

demandava esforço da ciência jurídica. Aproveitando os avanços tecnológicos vivenciados em 

todos os setores, o valor desenvolvimento passou a sustentar significativamente a semântica 

dos argumentos aplicados por guardar estreita relação linguística com a noção de progresso. 

De fato, rotulava-se a oposição à expansão da energia elétrica neste período como uma dupla 

afronta, ao interesse público e ao progresso. 

Em todo este período o direito da energia é pensado sobre as suas balizas econômicas 

e a perspectiva de desenvolvimento que lhe é ínsita não contempla outros elementos sociais 

de complexidade, vindo esta realidade a evoluir na década de 1980 com o advento da política 

nacional do meio ambiente, instituída pela Lei Federal n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

responsável por inserir exigências maiores na utilização de instrumentos, na preservação 

ambiental e no controle de quaisquer atividades que pudessem poluir ou degradar o 

ecossistema.  

A instalação de usinas, linhas de transmissão e centrais de distribuição, passou a ser 

condicionada por diversos instrumentos (licenças ambientais, estudos e relatórios de impacto 

ambiental, zoneamento e etc.). A comunicação da esfera ambiental com o direito da energia 

mostrou-se, a priori, não como complementar, mas como limitadora, uma vez que estabeleceu 

novos requisitos contrapostos a gana liberal do setor. 

Como fator capaz de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, a energia elétrica 

levou um longo período até dispor das condições tecnológicas suficientes para alcançar todas 

as residências. Em geral as populações mais carentes e de áreas mais periféricas passaram a 

ter acesso – assim entendido como conexão com a rede de distribuição – ao serviço integral 
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apenas no início da década de 1990
55

. O custo da energia em contraponto à média de renda 

dos brasileiros é hoje o principal indicador do quanto se resta para superar de maneira ideal 

quaisquer resquícios de exclusão do sistema elétrico, por renda. 

Encarada como um produto, e efetivamente colocada à venda como tal, a energia 

elétrica sempre agregou significativa carga capitalista, no sentido de sua atividade em grandes 

empreendimentos centralizados objetivar o lucro. Esta premissa não mudou com a adição 

histórica do direito ambiental à problemática, ao revés, foram os avanços tecnológicos que 

proporcionaram uma nova forma de enxergar essa situação.  

O aproveitamento das mais variadas fontes energéticas por autoprodutores, aliada a 

um ambiente de contratação livre que não necessite integralmente do sistema público de 

transmissão para circular, leva à possibilidade do indivíduo usufruir da energia apenas para si, 

desvinculando-a da sua acepção histórica de ―bem comercial‖. 

Rafael Lazzarotto Simioni
56

 observa ainda que energia e tecnologia são, portanto, 

conceitos inseparáveis no contexto atual da política energética mundial e, para isso o Direito 

presta uma importante contribuição: é ele que garante o direito de propriedade das 

tecnologias, na forma das patentes, distinguindo entre proprietários e não proprietários. 

As duas referências iniciais: econômica e ecológica, historicamente inclinam as 

decisões tomadas em âmbito energético, mas a partir de um dado momento em que outros 

fatores de igual relevância surgem e se condensam atribuindo uma nova identidade ao direito 

da energia, este pode interferir com igual força nas decisões destes outros dois importantes 

segmentos sociais. 

Os problemas de inclusão e exclusão energética – premissa social – e de 

aprimoramento tecnológico – premissa técnica – surgiram como novos fatores capazes de, por 

meio do mesmo processo de interação, redesenhar os critérios de expansão econômica, as 

razões da proteção ambiental e os rumos das políticas energéticas. 

Todas estas áreas do conhecimento humano possuem um escopo jurídico-normativo 
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 ―Assim, a partir dos anos 1990, com as grandes mudanças institucionais do setor energético brasileiro, as 

empresas estatais que até então operavam em sistema de monopólio foram privatizadas e precisaram se adaptar 

ao regime competitivo. Com a liberalização dos mercados energéticos, as concessionárias passaram a não ser 

mais coordenadas pela Eletrobrás, e as empresas energéticas passaram a utilizar preços competitivos para sua 

oferta de energia. Automaticamente, os subsídios cruzados até então utilizados para a garantia da tarifa social 

foram consideravelmente reduzidos‖. (NADAUD, Gabriela Caiuby Ariani. Acesso à energia elétrica de 

populações urbanas de baixa renda. 2012. 150 f. Dissertação (Mestrado em Planejamento Energético) – 
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próprio, cuja compatibilidade pode ser aferida. Como equacionar, então, estas grandezas que 

não coexistiram com a mesma força e relevância durante um longo período, para avaliar uma 

possível autonomia do direito da energia? A metodologia que parece ser mais adequada é a 

que classifica os elementos da controvérsia em sistemas sociais distintos, havendo a 

necessidade de identificar quais se perfazem em sistemas próprios e quais representam 

subsistemas do original. 

 

 

2.3.2 Autonomia do direito da energia em sentido sistêmico 

 

 

O Direito é uma ciência que tem por escopo as relações sociais, não sendo a única, 

entretanto, que se ocupa disto. A psicologia, a antropologia e a sociologia, dentre outras, cada 

qual com seus métodos desenvolve abordagens específicas. Certo é que a sociedade é um dos 

objetos mais complexos sobre os quais a ciência já se debruçou.  Edificar uma teoria capaz de 

proporcionar uma análise multilateral de suas estruturas em princípio pode parecer uma tarefa 

hercúlea. 

Algumas concepções sistêmicas se propuseram a isso, merecendo destaque a teoria 

dos sistemas sociais de Niklas Luhmann. Tão complexa é a teoria como a sociedade que lhe 

servia como parâmetro de estruturação, cabendo ao cientista o manejo dos recursos 

semânticos adequados para conferir linearidade ao estudo. O que este trabalho pretende ao 

tratar dos sistemas sociais não é elaborar uma crítica metodológica, mas examinar a sua 

aplicabilidade para identificar os critérios de autonomia sistêmica no campo do direito e a 

forma como este se reproduz. 

Lígia Mori Madeira aponta a existência de duas fases distintas na produção da teoria 

sistêmica com matriz em Luhmann, a primeira marcada pela diferenciação entre sistema e 

ambiente, com aporte no funcional-estruturalismo, e a segunda mais dedicada à superação da 

dicotomia existente entre os sistemas abertos e fechados, superada pela introdução sociológica 

do conceito de autopoiese
57

. Originário da biologia, o conceito de autopoiese assume na teoria 

sistêmica a conotação de auto reprodução
58

 dos diversos sistemas sociais
59

.  
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Lígia Mori Madeira
60

 acrescenta ainda a dupla função destes sistemas sociais, uma 

vez que mediam a extrema complexidade do mundo e a pequena capacidade do homem em 

assimilar as múltiplas formas de vivência. Tentando reduzir complexidade, os sistemas sociais 

utilizam-se da dupla seletividade, ou seja, selecionar as possibilidades do mundo a partir de 

critérios internos ao sistema.  

Niklas Luhmann adverte
61

, em seu clássico La sociedad de la sociedad, que todos os 

sistemas sociais, com exceção do sistema político e do sistema do direito, não são 

diferenciados regionalmente. Ou seja, diferente de todos os outros sistemas sociais, o Direito 

e a política são passíveis de diferenciação e não atendem de maneira ideal a uma pretensão de 

universalização, haja vista que sofrem variações intrínsecas quando da sua sistematização nas 

diferentes áreas do globo, contrariando uma das propostas dianteiras da teoria dos sistemas 

sociais.  

A forma de Estado é o vetor principal desta característica elementar, não sendo 

possível, para o Direito e para a Política ter uma análise que parte do pressuposto de uma 

sociedade mundial unitária. Assim, qualquer seja o ramo do Direito em análise, inclusive o da 

energia não pode ser encarado de modo universalista, mas dentro de uma margem de 

conformação da proposta de Estado, contida na Constituição. 

                                                                                                                                                         
resposta a seguinte indagação: o que caracteriza um sistema vivo, independentemente das contingências de 

tempo e espaço que o meio circundante oferece? Para solucionar esse enigma existente na biologia, tais cientistas 

biológicos propuseram a seguinte ideia: o que caracteriza um sistema vivo – animal ou vegetal – dos demais é a 

sua autopoiesis, ou seja, cada sistema vivo possuiria uma fonte de produção própria, fechada, circular e auto-

referencial de constituir as relações dos elementos que compõem aquele sistema‖. (MAIA, Alexandre. Ontologia 

jurídica: o problema de sua fixação teórica com relação ao garantismo jurídico. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2000, p. 64-65). 
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 ―Os sistemas são divididos em quatro tipos: não-vivos, vivos, psíquicos e sociais. Os sistemas não vivos são os 
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comunicação‖. (KUNZLER, Caroline de Morais. A teoria dos sistemas de Niklas Luhmann. Estudos de 

Sociologia, Araraquara, 16, 123-136, 2004, p. 127. Disponível em: 

< >. Acesso em: 12.05.2013). 
60

 MADEIRA, Lígia Mori. O direito nas teorias sociológicas de Pierre Bourdieu e Niklas Luhmann. In: 

Direito & Justiça, Porto Alegre, v. 33, n. 1, 2007, p. 30. Disponível em: 

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fadir/article/viewFile/2907/2197%20rel='nofollow'>. Acesso 

em: 5.05.2013. 
61

 ―Solo el sistema politico y con el el sistema del derecho de la sociedad moderna son diferenciables 

regionalmente bajo la forma de Estados. Todos los demas sistemas funcionales operan independientemente de 

limites espaciales. Precisamente la univocidad de las fronteras espaciales deja en claro que estas no se respetan 

ni por las verdades, ni por las enfermedades, ni por la educacion, ni por la television, ni por el dinero (si se 

considera la necesidad de credito), ni por el amor. En otras palabras, el fenomeno entero del sistema 

omniabarcador sociedad no puede repetirse dentro de limites espaciales —asi como un microcosmos en el 

macrocosmos.‖ (LUHMANN, Niklas. La sociedad de la sociedad. Trad. Javier Torres Nafarrate. Ciudad do 
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O Direito é um sistema social. A redução da complexidade do mundo sentida a partir 

da sua existência é traduzida na seleção das condutas juridicamente plausíveis ou 

implausíveis, mediante critérios previamente definidos no próprio sistema do Direito, o que 

gera a estabilização das expectativas. Quanto mais aumenta o número de elementos no 

interior do sistema deste sistema, maior se torna o número de relações possíveis entre eles que 

crescem de modo exponencial. Isto o torna mais e mais complexo, na medida em que não 

consegue responder imediatamente a todas as relações entre os elementos e nem todas as suas 

possibilidades podem ser realizadas. As possibilidades não realizadas ficam potencializadas 

como opções no futuro
62

.  

O sistema deve se adaptar a uma dupla complexidade: a do ambiente e a dele mesmo. 

Se o sistema não se preocupasse em diminuir a complexidade do ambiente, selecionando 

elementos, e a sua própria, autodiferenciando-se, seria diluído pelo caos, por não conseguir 

lidar com o excesso de possibilidades. Se selecionasse tudo, não seria diferente do ambiente
63

. 

Esse processo básico de operação, a seu turno, faz supor a linguagem, as funções, a 

diferenciação e as estruturas. A diferenciação provoca a evolução na medida em que é peça 

chave para a distinção entre os sistemas e o entorno, ou seja, o ambiente. Nesta esteira de 

raciocínio, somente o sistema é dotado de sentido, sendo o ambiente apenas uma 

complexidade bruta
64

. 

A relação entre estas estruturas teóricas pode ser enfatizada de maneira resumida a 

partir da seguinte assimilação: o ambiente desencadeia irritações no sistema, levando-o à 

autopoiese, provocada justamente por estes estímulos (irritações). Na teoria dos sistemas 

sociais toda a troca de informação é feita por comunicação. Quando os participes do processo 

comunicativo sabem o que podem esperar dos demais participes, tem-se o cumprimento do 

papel do sistema social com a redução da complexidade. 

Ao mesmo tempo em que a complexidade do ambiente diminui, a do Direito 

aumenta internamente. Isso porque o número de possibilidades dentro dele passa a ser maior, 

podendo, inclusive, chegar a ponto de provocar sua auto diferenciação em subsistemas. Para 

dar conta da complexidade interna, o sistema se auto diferencia. Por exemplo, o sistema 

Direito diferenciou-se, primeiramente em público e privado, depois, em direito constitucional, 
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administrativo, penal, civil, comercial e assim sucessivamente
65

.  

A capacidade de se auto diferenciar em subsistemas é o que revela a evolução do 

sistema. Ou seja, reduzindo a complexidade do ambiente com o aumento da complexidade 

interna, o Direito evolui e aperfeiçoa os seus processos comunicativos
66

, estabilizando as 

expectativas sobre situações antes instáveis ou não previstas. 

Aos princípios cabe estabelecer a mediação entre as operações de auto referencia do 

sistema Direito, ou seja, dar sentido a interpretação, discussão e positivação jurídica. Assim, a 

irritação que provoca o aumento da complexidade, para justificar a orientação de um novo 

ramo do Direito tem que possibilitar a delimitação de novos critérios de mediação para a 

complexidade interna, traduzida na conformação de novos princípios jurídicos orientadores da 

sua atividade. 

A hipercomplexidade das relações sociais e do modelo civilizatório está a todo o 

momento tornando o ambiente mais complexo, exigindo dos sistemas sociais, em especial dos 

regionalizados – como o Direito e a Política – respostas contundentes na estabilização das 

expectativas. A confiabilidade desta expectativa depende da assimilação correta dos fatos para 

com os princípios de mediação dos subsistemas jurídicos. 

Se todas as respostas para as questões energéticas forem passíveis de ser ofertadas de 

maneira isolada ou completa por um subsistema do direito em específico, não há aumento da 

complexidade interna, pois o sistema está suportando o retorno de expectativas de maneira 

segura. Quando isto não ocorre, surgem os pressupostos de que as comunicações selecionadas 

pelo sistema exigem, respectivamente, sua autopoiese e evolução
67

. 

Os problemas da energia são multilaterais. Seus aspectos estratégicos e civilizatórios 

são iniludíveis. Igualmente é possível afirmar que nenhum subsistema do direito pode lhe 

abarcar por completo o espectro de incidência material. 

Partindo para o exame detalhado, é preciso avaliar se os ramos do Direito que gozam 
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de suficiente amadurecimento teórico dos próprios princípios são hábeis para, de per si, 

estabilizar as expectativas relacionadas às questões energéticas. 

Partindo da verificação do Direito Econômico, de maneira estrita
68

 este é entendido 

como ―o conjunto das técnicas de que lança mão o Estado contemporâneo na realização da 

sua política econômica‖. Em seu conteúdo valorativo
69

 é abordado como ―o conjunto de 

normas de conteúdo econômico que assegura a defesa e harmonia dos interesses individuais e 

coletivos, de acordo com a ideologia adotada na ordem jurídica‖. Na perspectiva do controle, 

é um sistema de leis e normas conduzidas com vistas à promoção, limitação e direcionamento 

das atividades lucrativas, por meio de uma economia organizada. 

Em todos os conceitos esboçados não é possível sustentar que as expectativas da 

problemática energética estão inteiramente preenchidas. Apenas nos quesitos da ordenação do 

empreendedorismo existe correspondência. 

Para o Direito Administrativo, que compreende também o desempenho dos serviços 

públicos, incluídos os de abastecimento elétrico, também não há o esgotamento do tema. A 

matéria administrativa está sempre pautada no interesse público, na consideração da 

coletividade e da promoção social. Toda esta pecha de coletivismo se contrapõe aos novos 

rumos da exploração por autoprodutores e produtores independentes, cujas relações internas 

de geração não estão adstritas aos rígidos modelos públicos da concessão.  

No período histórico em que a exploração da energia elétrica se resumia aos grandes 

empreendimentos, todos em regime de direito públicos conduzido pelos entes administrativos, 

não seria engano falar na estabilização das expectativas sociais sobre o setor energético. O 

aumento da complexidade do ambiente com o imperativo da geração 

distribuída/descentralizada, cuja participação do estado consiste em um ato de autorização, 

leva a insuficiência do Direito Administrativo para dispor na totalidade intrínseca destas 

atividades, que cada vez mais ganham moldes privados e empresariais. A tecnologia tem 

participação crucial nesta nova concepção da produção descentralizada, sendo seu mérito a 

invenção de novos aparelhos capazes de transformar essa realidade. 

O direito ambiental, enquanto subsistema jurídico tem proximidade significativa com 

muitas outras ramificações jurídicas
70

. Muitos conceitos abrangentes
71

 são conferidos ao 
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direito ambiental, identificando-o como ―o complexo de princípios e normas coercitivas 

reguladoras das atividades humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade do 

ambiente em sua dimensão global, visando à sua sustentabilidade para as presentes e futuras 

gerações‖. Tomada ao ―pé da letra‖, uma definição como esta poderia dar a entender que 

todas as ações humanas estão compreendidas no direito ambiental, haja vista que até mesmo 

as ações que indiretamente interfiram na sua higidez estariam sujeitas às suas positivações, o 

que não deve ser encarado como uma máxima absoluta. 

Desta feita, o direito ambiental se prestaria então a estabilizar todas as expectativas 

do direito da energia? A resposta é negativa, mais uma vez a complexidade exprime a 

inviabilidade de compreensão, no direito ambiental, de todos os fenômenos da energia.  

O direito da energia ostenta aspectos regulatórios típicos do setor elétrico do qual é 

parte integrante. Tais características não podem ser assimiladas pelo direito ambiental mesmo 

em sua concepção mais ampla. Variados atos regulatórios que lhe dizem respeito podem ser 

praticados, em tese, sem qualquer interferência direta ou indireta na sanidade do meio 

ambiente, especialmente quando dispondo apenas de especificações técnicas e padrões 

organizacionais que, ainda assim, são de grande relevância. O direito ambiental, portanto, não 

pode estabilizar as expectativas regulatórias.  

Mesmo os subsistemas jurídicos mais próximos do direito da energia são, perante os 

critérios adotados, insuficientes para lhe abarcar. A necessidade de lidar com a complexidade 

do ambiente externo ao sistema do Direito e lhe provocar evolução permite a identificação do 

direito da energia como um subsistema com semântica e pertinência própria. O direito da 

energia possui sujeito, objeto e normas próprias. 

Frise-se que esta abordagem leva em conta também o caráter regionalizado do 

Direito enquanto sistema social, sendo as observações válidas para o formato do Estado 

brasileiro. 

 

 

2.4 PRINCÍPIOS DO DIREITO DA ENERGIA 

 

 

Se por um lado o desenvolvimento sustentável serve de vetor maior e orientas as 

estruturas do direito ambiental, o direito da energia irradia os seus princípios
72

 para a 
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realizabilidade da proposta de desenvolvimento energético. 

A Constituição Federal de 1988 revelou-se um divisor de águas para o 

reconhecimento da força normativa dos princípios, antes vistos mais como enunciados morais, 

ideológicos ou políticos
73

 do que no seu aspecto de diretriz normativa. A violação de 

princípios na conduta administrativa pode até mesmo levar a nulidade do ato, assim como a 

descrição correta da tipologia dos princípios, em suas sucessivas gradações de concretude 

também representou grande avanço teórico. 

Responder ao questionamento do ―por que princípios‖ nos remete a necessidade de 

avaliar os critérios de coesão e coerência dos subsistemas jurídicos. Cada ramo do Direito 

necessita dogmaticamente de critérios de referência interna, ou seja, princípios que validam as 

suas normas e dão linearidade à sua interpretação. 

Ao se pensar em princípios não deve se ter em mente apenas o que o direito positivo 

instituiu expressamente como tal, mas também àquilo que as decisões jurídicas dão como um 

suposto inquestionado de validade universal
74

. A doutrina também ostenta primoroso esforço 

para validar as hipóteses de incidência prática e os critérios de classificação principiológica. 

Se apenas à judicatura coubesse orientar princípios explícitos e implícitos, seria impositivo 

admitir também que diante da inexistência de demanda jurídica que versasse especificamente 

sobre o problema da aplicabilidade do princípio a ser tratado, ele permaneceria inacessível ao 

campo da práxis administrativa ou acadêmica. 

As terminologias principiológicas do direito da energia começam a ser estruturados a 

partir do reconhecimento da grande utilidade social que a energia elétrica trouxe para a 

civilização. Este fato exigiu a adequação legislativa para os processos de exploração deste 

bem econômico em benefício humano. A racionalidade energética precisa ser pensada em 

formas jurídicas dentro do seu próprio espectro de incidência material, não se submetendo à 

preponderância de outras áreas, mas estabelecendo comunicação com elas. 

O que se pretende aclarar com isso é que a insurgência do direito da energia como 

disciplina com referencial próprio prescinde do reconhecimento de princípios imanentes à 

realizabilidade do desenvolvimento energético propugnado pela leitura sistemática do 

ordenamento jurídico em consonância com o art. 3, II, da Constituição Federal. 
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O fortalecimento do referencial interno das questões energéticas por intermédio da 

consolidação de princípios não é costumeiro nos estudos sobre o assunto. A situação foi 

tratada mais no ambiente das definições legalizadas do setor elétrico e de sua moldura 

institucional, ligada a aspectos de regulação, titularidade e controle. A Política Energética 

Nacional traz objetivos enumerados exaustivamente no seu art. 1.º, mas não revelou a 

demarcação de princípios válidos universalmente para a aplicabilidade e interpretação das 

normas acerca do direito da energia, o que pode causar até mesmo perplexidade. 

Prestando contas às considerações de Rafael Lazzarotto Simioni
75

, só atualmente é 

que se extrai, a partir de uma comparação entre as expectativas semanticamente consolidadas 

no campo da energia e as correspondências normativas em outras áreas do direito, os critérios 

que subsidiam a existência de princípios específicos do direito da energia. Assim, esta esfera 

jurídica não está submetida apenas aos princípios que orientam o desempenho dos serviços 

públicos, como a generalidade, a continuidade, a modicidade tarifária e a segurança. 

A razão para a superação da interpretação pautada exclusivamente nos princípios dos 

serviços públicos está no fato de que as atividades energéticas não devem ser compreendidas 

apenas neste aspecto de prestação, sendo crucial encará-las também no âmbito do 

planejamento e da produção independente, como bem delimita a Constituição em seu art. 176, 

§ 4º, quando se refere às energias renováveis. 

Dentro da tipologia adotada neste trabalho, os princípios que serão trabalhados nos 

tópicos subsequentes com relação ao direito da energia são os que impõem aos órgãos do 

Estado, sobretudo ao legislador, a realização de fins e a execução de tarefas com base na 

concepção de desenvolvimento energético. 

 

 

2.4.1 Eficiência energética 

 

 

A eficiência energética conjuga diversos fatores para encontrar o seu estado de 

desempenho ideal, desde a seleção das matérias primas que serão definidas como prioridade 

no processo de produção, a fim de caracterizar uma matriz energética otimizada na qual não 

haja problemas de escassez e dependência externa, até a racionalização de políticas internas 

objetivando metas de consumo máximo e mínimo de energia por máquinas. 
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O conteúdo normativo do direito da energia indica uma expectativa de racionamento, 

de não desperdício e de aproveitamento ótimo
76

. Estas características de eficiência global 

pode exsurgir das mais variadas formas, como na minimização de gases poluentes, 

conservação dos recursos hídricos, busca de definições tarifárias justas para o setor como um 

todo e medidas relacionadas às definições de padrões técnicos de máquinas colocadas no 

mercado. Se a tecnologia disponível no meio industrial permite sem grandes esforços a 

fabricação de um mesmo produto, por exemplo, um liquidificador, com potencia de consumo 

de energia elétrica em medidas plausíveis para o seu uso em larga escala com menor impacto 

na rede, não persistem razões para o fomento do mesmo item com potência para consumir três 

ou quatro vezes mais carga. 

O Brasil busca a máxima da eficiência energética pelo controle dos índices de 

consumo de energia elétrica dos itens de consumo (máquinas, aparelhos e eletrodomésticos) 

colocados no mercado, através dos adequados mecanismos jurídicos. Neste sentido, foi 

promulgada a Lei Federal n.º 10.295/2001
77

, que dispôs sobre a Política Nacional de 

Conservação e Uso Racional de Energia, posteriormente regulamentada pelo Decreto Federal 

n.º 4.059, de 19 de dezembro de 2001
78

, que definiu a competência dos diversos órgãos 

públicos responsáveis pela fiscalização e estabelecimento das diretrizes políticas 

pormenorizadas das ações a serem adotadas nacionalmente. 

Normas como as referidas acima podem ser concebidas como importantes diplomas 

no apanágio da legislação com impacto na regulação econômica, desencadeando obrigações 

sobre os aspectos da produção industrial privada. Existindo justificável interesse público neste 

posicionamento estatal que prima pelo enfrentamento do desperdício, dúvidas não persistem 

quanto a sua viabilidade. 

Segundo Agenor Gomes Pinto Garcia
79

, a eficiência energética pode ser buscada por 

intermédio de alguns critérios de: a) estatística, que analisa os modelos existentes e 

respectivas performances, buscando um ponto ideal que remova os menos eficientes; b) 
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engenharia, buscando as melhores técnicas que podem ser feitas nos modelos menos 

eficientes e sua relação custo-benefício; c) decisão, capaz de considerar fatores culturais, 

institucionais e políticos para garantir credibilidade ao programa. Culturais, porque o 

programa deve ter respaldo perante o consumidor; institucionais, porque tem que haver uma 

estrutura que garanta os testes de conformidade e políticos, porque há interesses diversos 

envolvidos (interessa ao país maximizar a eficiência energética; aos laboratórios, conseguir 

ter o máximo de acesso à fabricação; aos fabricantes, investir o mínimo possível e gastar o 

mínimo com a certificação; ao comércio, ter um preço acessível aos consumidores). É preciso, 

também, estimar-se o impacto do programa no consumo de energia, nos preços, nos 

fabricantes e importadores e no desenvolvimento de tecnologias a serem incorporadas aos 

equipamentos; e, d) teste, por ser fundamental a comprovação de que os índices estabelecidos 

são confiáveis e permitem aferir os resultados positivos a que se propuseram, ficando esta 

competência para órgãos públicos de regulação. 

Portanto, estatística, engenharia, decisão e teste são nesta proposição perfeitamente 

adaptáveis ao direito da energia em sua compreensão macroscópica, enquanto vetores de 

aferição da eficiência. As estatísticas ofertam um quadro empírico geral da situação; a 

engenharia, através da pesquisa e do aprimoramento tecnológico, engendra as alternativas 

técnicas; as decisões consubstanciam-se nas políticas consensuais a serem postas em prática e 

os testes comprovam a sua realizabilidade, pertinência e sucesso. Consiste esse processo na 

cadeia elementar da concepção de eficiência, assumindo as feições da sua proposta enquanto 

princípio. Negligenciada alguma destas etapas, por sua realização em si, ou por desvio de 

finalidade, haveria inobservância da eficiência energética. 

O art. 3º, I, II, III e IV, da Lei federal n.º 9.074/95, também regula a eficiência 

energética por meio da imposição de obrigações ao poder concedente instituindo: a) garantia 

da continuidade na prestação dos serviços públicos; b) prioridade para conclusão de obras 

paralisadas ou em atraso; c) aumento da eficiência das empresas concessionárias, visando à 

elevação da competitividade global da economia nacional; d) atendimento abrangente ao 

mercado, sem exclusão das populações de baixa renda e das áreas de baixa densidade 

populacional inclusive as rurais. 

 

 

2.4.2 Diversificação da matriz energética 
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Apesar de relevante para o direito da energia, foram apelos ambientais e econômicos 

que estimularam as primeiras discussões sobre a diversificação da matriz energética nacional. 

É neste momento que o cenário se abre para o discurso das energias renováveis, cuja eólica 

consiste no principal objeto de estudo deste trabalho. O princípio em referência ganha 

destaque por ser imensamente relevante para a política energética dos estados sob o aspecto 

estratégico e de planejamento da oferta para o consumidor final. 

Os motivos para a diversificação são pautados na estratégia de abastecimento de cada 

país. Com efeito, havendo a tecnologia disponível e a racionalidade pragmática público-

privada para a exploração de energias alternativas em detrimento das fontes tradicionais, não 

seria interessante para um país negligenciar enormes potenciais latentes. O que poderia levar 

um Estado que possui ricas fontes de energia eólica, solar, oceânica ou geotérmica, dentre 

outras, a não aproveitá-las? É nesta indagação que o primado da diversificação da matriz 

energética toma corpo ao aliar o argumento de impropriedade política do aproveitamento 

restritivo com o de ser inadequado vedar aos particulares usufruírem dos seus recursos 

naturais. Havendo interesse empresarial ou individual na utilização das fontes renováveis 

provocando complexidade na matriz, cabe ao Estado por meio do Direito, fornecer novos 

mecanismos regulatórios e fiscalizatórios da atividade. 

Vem a corroborar estas assertivas o disposto no art. 1, § 2º
80

, da Declaração da 

Assembleia Geral das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento, que trata dos recursos 

naturais como bens inalienáveis do povo. Mesmo contando com a tutela pública destas 

riquezas, o país deve volver esforços no aprimoramento de mecanismos que tornem amplas as 

possibilidades dos cidadãos usufruírem de maneira segura e eficiente do seu patrimônio 

natural, sendo este um dos caminhos que leva à diversificação da matriz energética. 

De fato, muitos recursos energéticos são escassos na natureza e a sua utilização é 

fonte de poluição, o que atrela o princípio da diversificação da matriz energética também à 

segurança no aprovisionamento energético, assim entendida como os esforços e o 

planejamento em busca da autonomia sustentável evitando a dependência de flutuações 

econômicas, políticas e militares da sociedade mundial
81

.  

Atento a este cenário e às suas próprias potencialidades, o Brasil cuidou de firmar 
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acordos com outros países, como a Alemanha, destacada pela utilização satisfatória de 

recursos renováveis na transformação da energia primária em secundária, visando o 

fortalecimento das bases científicas das energias renováveis
82

. 

O incremento das atividades de geração elétrica a partir de energias renováveis 

muitas vezes favorece a descentralização da produção, vindo a beneficiar indiretamente 

populações envoltas às usinas e fortalecer a consolidação da produção independente. Na única 

ocasião em que se refere às energias renováveis, é exatamente sobre a autoprodução que a 

Constituição fala em seu art. 176, § 4º, dispondo que ―Não dependerá de autorização ou 

concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida‖. 

Neste dispositivo são legitimados os pequenos empreendimentos, inclinados mais ao âmbito 

privado e destacado do rígido controle estatal. 

 

 

2.4.3 Estímulo da inovação e não retrocesso no uso de tecnologias 

 

 

A assimilação prática da eficiência energética e da diversificação da matriz requer 

tecnologia adequada como instrumento. A civilização não terá acesso a condições mais limpas 

e qualitativamente favoráveis se o avanço do consumo não for acompanhado das respectivas 

medidas de contenção dos desgastes que provocar.  

Sob a perspectiva do não retrocesso no uso de tecnologias, entende-se que um 

determinado aparato tecnológico aplicado na geração, transmissão, distribuição e consumo 

não pode ser substituído por outro inferior do ponto de vista da eficiência energética
83

. A 

tecnologia deve ser economicamente viável e capaz de superar a anterior, a partir da validação 

da sua capacidade em critérios de engenharia elétrica ou outra ciência correlata. 

Os critérios da eficiência a serem observados na tecnologia devem estar submetidos 

também ao exame da estatística, engenharia, decisão e teste. Sua consolidação parte de 

análises setoriais acerca de números e padrões gerais, para que as alternativas técnicas 

implementadas sejam validadas no meio regulatório e privado, ingressando na etapa de sua 

utilização permanente. 
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A outra face da moeda é a pertinente ao modo como estas tecnologias são advindas 

em prol da sociedade. De certo que as inovações tecnológicas devem ser estimuladas e não 

pressupostas como um capricho do acaso. E quando se fala em estímulo é premente que este 

decorra do Poder Público e da iniciativa privada. 

Não apenas deve ser evitado o retrocesso, como medidas positivas são essenciais 

para que novas tecnologias advenham da pesquisa comprometida com o progresso dos meios 

produtivos. A Lei de Inovações Tecnológicas do Brasil possui diversos institutos orientadores 

de estímulos e calcados na proteção individual da descoberta. O país deve estabelecer 

condições de fortalecimento da pesquisa nacional e desencadear políticas de inovação 

tecnológica primordiais para o aperfeiçoamento do aproveitamento da energia. 

O art. 218, § 2º, da Constituição de 1988 é taxativo ao enunciar que o Estado 

promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação 

tecnológicas, voltando-se a pesquisa preponderantemente para a solução dos problemas 

brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. Por estar 

umbilicalmente ligada ao sistema produtivo nacional, a energia deve ser prioridade pública na 

conformação de diretrizes legais e políticas específicas de educação e inovação tecnológica. O 

§ 5º do mesmo artigo assevera inda o caráter descentralizado destas responsabilidades, 

facultando aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a 

entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. 

 

 

2.4.4 Aceso universal à rede de distribuição de energia 

 

 

Este princípio possui intrínseca comunicação com o regime dos serviços públicos, 

atraindo para o campo do direito da energia toda a complexidade das suas estruturas, tal como 

propõe a Constituição Federal de 1988. 

Existem estudos acadêmicos que relacionam o acesso à energia elétrica até mesmo 

como um direito social fundamental por sua utilidade ser indispensável ao goze de uma vida 

digna
84

. Sua caracterização também é associada ao desenvolvimento, entendido de maneira 

elementar como a relação em que o indivíduo usufrui dos bens capazes de aumentar a sua 
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qualidade de vida 
85

. Apesar das considerações sobre o assunto, há que se reconhecer o acesso 

à rede de distribuição como um princípio que veda a marginalização dos seres humanos do 

processo civilizatório a partir do não fornecimento das condições mínimas para que possa 

usufruir da energia elétrica. O seu reconhecimento como direito fundamental leva à obrigação 

indeclinável do Estado em assumir o acesso à rede de distribuição como um direito 

prestacional social. A carga semântica que um direito fundamental carrega em si é decorrência 

dos pressupostos epistemológicos que lhe dão forma. 

Em uma proposta de estudo mais voltada para uma perspectiva de ―liberdade de 

acesso à energia‖, a noção de ―obrigação de fornecimento de energia‖ como direito 

fundamental pode ser posta em segundo plano, não se descartando a sua relevância para 

incursões teóricas. 

De fato, a semântica da dos direitos fundamentais identifica sobremaneira o aspecto 

eminentemente humano da vida, da saúde, da integridade e da dignidade, suas tratativas são 

relacionadas ao que de mais humano e íntimo a tutela jurídica atinge. Assim, a flexibilização 

de um direito fundamental não pode se dar por trivialidades, ao revés, deve estar resguardada 

com o maior grau de intangibilidade de todo o ordenamento jurídico. Isso não acontece com 

os serviços de energia elétrica
86

, ao menos como estão postos. De fato, goza de muito pouca 

fundamentalidade um direito que pode ser restringido pelo mero atraso, em dias, no 

pagamento da tarifa. 

A identificação do acesso universal à rede de distribuição de energia reduz a 

complexidade destes questionamentos e não deixa de atrair a responsabilidade dos entes 

públicos para resolver as questões referentes ao setor elétrico que eventualmente estejam 

impedindo que a energia elétrica chegue até uma parte da população ou do setor produtivo. 

Ademias, não retira em nada a sua importância para formulação e efetivação de políticas 

públicas. 

Enquanto princípio do direito da energia, o acesso à rede de distribuição também 

assume um aspecto institucional, e não apenas humano. Afinal, hoje não é mais possível votar 

sem energia elétrica diante do moderno pleito eletrônico, e em breve talvez seja impossível 

até mesmo ingressar com uma demanda judicial em virtude dos processos virtuais
87

 exigirem 
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também que as partes usufruam da eletricidade. 

Uma reflexão ainda é cabível acerca deste ponto. O que deve ser prioritário para o 

ser humano é o acesso à energia elétrica em si, se esta meta será alcançada com o 

fortalecimento das estruturas de distribuição ou com o crescimento e ampliação do modelo de 

autoprodução, tem-se uma questão de planejamento que precisa ser enfrentada. 

O monopólio dos seguimentos da transmissão e distribuição de energia elétrica pelo 

Poder Público, aliado à carência em viabilizar condições para os geradores (produtores 

independentes) privados escoarem de maneira independente a sua produção
88

, leva o 

consumidor, muitas vezes de quaisquer cargas, a se submeter à rede de distribuição ordinária 

das concessionárias. 

Portanto, o acesso universal á rede de energia é um princípio importante no modelo 

elétrico setorial estabelecido no Brasil, visando o aperfeiçoamento das estruturas implantadas 

e a melhoria da qualidade dos serviços prestados. Sua acepção, todavia, deve estar aliada às 

possibilidades de liberdade energética, notadamente com a utilização de recursos renováveis e 

que não provoquem agressões ao meio ambiente, num ambiente em que os indivíduos, 

dispondo dos meios tecnológicos e submetidos à fiscalização possam produzir de maneira 

autônoma as cargas de que necessitam. 

O direito fundamental de acesso à energia elétrica, se admitidos os seus pressupostos 

epistemológicos, poderia agregar em seu conceito à liberdade energética de produção e não 

apenas a obrigação estatal de prestação social. A própria Constituição Federal em seu art. 276, 

§ 4º, assim sugere quando prima pela desburocratização da geração de pequenos potenciais 

energéticos utilizando recursos renováveis. 

A leitura do princípio não deve ser feita de modo restritivo a entender que a única 

possibilidade de acesso à energia elétrica existe por meio da rede de distribuição formada 

pelos entes delegados do Poder Concedente, esta é importante sim e possui grande relevância 

social, mas não é a única forma de proporcionar à população energia em condições adequadas 

para o consumo. 

O advento de novas tecnologias assume o seu papel de importância no fortalecimento 

da rede de distribuição bem como para os outros seguimentos do setor elétrico. Não é possível 

idealizar nenhum cenário em um panorama cuja tecnologia seja insuficiente, obsoleta ou 

ineficaz. Decorre desta conclusão a necessidade de estímulo á pesquisa voltada 
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especificamente para os objetivos traçados como políticas de Estado e não meramente 

políticas de governo, sujeitas ao alvedrio de flutuações volitivas dos governantes. 

A cobrança de tarifas com preço condigno é um aspecto prático que interfere 

diretamente na possibilidade dos indivíduos usufruírem do acesso à energia, sua cobrança em 

patamares elevados e sem a devida compatibilidade com o poder aquisitivo, fulmina o acesso 

da distribuição, seja como princípio do direito da energia ou como direito fundamental. 

 

 

2.4.5 Liberdade energética 

 

 

A liberdade energética decorre da possibilidade que os modernos aparatos 

tecnológicos proporcionam para uma geração cada vez mais descentralizada. Dúvidas não 

persistem que compete a União explorar por meio de autorização, permissão ou concessão os 

serviços de energia elétrica, nos termos do art. 21, XII, ―b‖, da Constituição Federal.  

Mesmo com o gerenciamento das atividades a cargo do Ente Federal, a liberdade 

neste setor pode manifestar de duas formas distintas, conforme previu a Lei Federal n.º 

9.074/95
89

. A primeira refere-se à possibilidade de produção independente de energia elétrica, 

para o consumo ou a comercialização pela própria conta e risco
90

. A segunda é pertinente à 

figura do consumidor livre, que pode escolher de qual fornecedor deseja comprar a energia 

elétrica
91

. 

Os beneficiados com estes critérios em suma são empresas e indústrias, 

consumidores de grandes cargas de energia elétrica, os consumidores individuais e os 

particulares como um todo continuam submetidos ao monopólio das concessionárias e às 

tarifas fixadas.  

As inovações sentidas pela reforma do setor elétrico tiveram na liberdade energética 

uma das suas expressões mais convincentes, apesar das possibilidades de aprimoramento. A 

legislação setorial permitiu que alguns consumidores, até então sem qualquer direito de 

escolha de seu fornecedor de energia elétrica, denominados de cativos das concessionárias 
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distribuidoras, passassem a ter um direito de opção, escolhendo e negociando sua energia 

diretamente com a empresa que lhe oferecesse as melhores condições, adquirindo, assim, o 

status de livre
92

. O rol de cativos para esta situação de livre escolha é bastante diminuto, visto 

que o grande consumo da população civil é inserido no complexo de distribuição regular das 

concessionárias. Os critérios estabelecidos para a aquisição da liberdade de consumir são 

atrelados à carga, que deve ser superior a 3.000kW. 

Deste ponto de vista, a liberdade para consumir energia elétrica não se apresenta de 

maneira tão simplificada como para a aquisição de carvão, lenha ou biocombustíveis. Os 

riscos que envolvem os meios físicos que transmitem eletricidade e a complexidade de suas 

instalações levam a impossibilidade de manuseio amadorístico, exigindo a devida expertise 

técnica para tanto.  

Ainda assim a comercialização é sujeita ao controle de entidades específicas do setor 

elétrico que supervisionam a viabilidade dos negócios celebrados diante do premente controle 

de sobrecargas e composição dos preços envolvidos. Os fornecedores e consumidores livres 

podem se utilizar dos sistemas de distribuição e transmissão dos concessionários e 

permissionários de serviço público, mediante o pagamento das taxas exigidas para tanto. 

O aumento da competitividade na geração de energia elétrica remete ao aumento do 

número de produtores independentes, que seriam entes empresarias com o escopo de vender a 

energia gerada por sua própria conta e risco. O aumento desregrado do número de atores no 

setor elementar da geração pode trazer falhas estruturais como a indisponibilidade de linhas 

de transmissão suficientes ou capazes de escoar a produção, vindo a prejudicar o 

aperfeiçoamento da concorrência no setor.  

A liberdade energética marca também a cena dos autoprodutores que, sendo pessoas 

físicas ou jurídicas, podem produzir energia exclusivamente para o seu consumo próprio, 

desligando-se do mercado cativo a partir da autossuficiência. Muitas restrições e limites de 

carga são impositivos para autoprodução e seu modelo não é proposto com o objetivo de 

universalização. Certo é que a produção de energia elétrica a partir de combustíveis fósseis 

em regime de larga escala pela população de uma cidade pode causar diversos transtornos e 

emissão de gases poluentes, mas o pensamento desta situação com a utilização de recursos 

renováveis, como a energia eólica, solar e hídrica pode se tronar realidade com investimentos 

adequados. 

A liberdade de geração para consumo direto com utilização de recursos renováveis, 
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se viabilizada economicamente, coopera com a significativa redução do uso de termelétricas e 

outras atividades que aliam a geração a quaisquer formas de agressão ambiental, atraindo 

questionamentos para as razões de ser do monopólio. A proposição aqui formulada parte do 

próprio texto constitucional do art. 276, § 4º, o qual prediz que não dependerá de autorização 

ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de capacidade reduzida. A 

definição dessa capacidade reduzida pelo ente regulatório do setor elétrico é que limita a 

formação de um cenário social em que, por exemplo, condomínios possam instalar placas para 

captação de energia solar, outros empreendimentos utilizem equipamentos eólicos de baixa 

potência ou até mesmo aproveitem pequenos potenciais hidrelétricos. 

Por intermédio da Resolução da ANEEL n.º 482, de 17 de abril de 2012, duas novas 

modalidades de geração foram instituídas, sendo denominadas de microgeração e 

minigeração, ainda que com acesso aos sistemas de distribuição de energia elétrica e ao 

sistema de compensação. 

O normativo em referencia definiu como atividade de microgeração distribuída, a 

desempenhada por central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual 

a 100kW e que utilize fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou 

cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de 

distribuição por meio de instalações de unidades consumidoras. Com escala maior, a 

minigeração é a atividade atribuída à central geradora de energia elétrica, com potência 

instalada superior a 100kW e menor ou igual a 1MW para as mesmas fontes e condições da 

microgeração, cujas especificidades são tratadas com maiores minúcias adiante. 

A iniciativa pode indicar o crescimento de estímulos à liberdade energética, mas com 

limitações específicas e inerentes ao seu funcionamento, especialmente no sistema de 

compensação. Conforme art. 2, III, da aludida Resolução, as unidades de microgeração e 

minigeração de energia elétrica cedem a sua produção por meio de empréstimo gratuito à 

distribuidora local e depois são compensados com o consumo de energia elétrica ativa dessa 

mesma unidade. Nesta proposição ainda que seja mais barato gerar para o consumo direto, os 

empreendimentos devem arcar com os custos de conexão com a distribuidora local para em 

seguida receberem compensação em sua conexão ativa regular.  

As duas formas de liberdade energética previstas no ordenamento são relacionadas, 

uma com a possibilidade de geração para comercialização, cujos problemas são diversos 

agravados no caso da energia eólica com a indisponibilidade de linhas de transmissão 

correspondentes á quantidade de empreendimentos instalados; e, outra, com as limitações para 

a geração e consumo direto interno dentro de um mesmo sistema, existindo a necessidade, 
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mesmo para os menores potenciais concebidos, de haver conexão com a distribuidora para em 

seguida avaliar-se um regime de compensação. 

A liberdade energética tem por papel, enquanto princípio, interpretar a aquisição de 

novas tecnologias favoravelmente à descentralização do consumo, não conduzindo a 

Administração ao estabelecimento de barreiras que se mostrem capazes de sufocar a 

autossuficiência energética enquanto um direito legítimo. O desenvolvimento energético tem 

como primado a ampliação das condições de liberdade, que exigem uma faculdade real de 

escolha por parte do consumidor, relacionada á eleição ―desta ou daquela‖ alternativa 

energética para consumo, que se da por compra da concessionária, de produtores 

independentes ou pela simples produção para o autoconsumo. Este cenário de liberdade real 

do consumidor final é carente de perspectivas concretas de realização, por limitações da rede, 

burocracia e custos elevados. Inexistindo condições práticas para que um cenário de 

concorrência verdadeira seja instituído, não se pode igualmente falar em liberdade energética. 

O seu contexto valorativo deve servir de estímulo para o aprimoramento das ferramentas à 

disposição do setor elétrico nacional. 

 

 

2.5 DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO 

 

 

Neste momento cumpre responder a pergunta formulada no sentido de aferir quais os 

critérios que são capazes de indicar o desenvolvimento energético ou não de um país, tal 

como proposto. Para que a resposta seja apresentada com coerência dentro da estrutura de 

arcabouço teórico desenvolvida é preciso rememorar que em uma concepção sistêmica, os 

sistemas sociais são universalizáveis, com exceção do Direito e da Política. 

Este dois sistemas são os principais responsáveis pela formulação das feições do 

setor elétrico do Estado. A política lhe define as prioridades, os recursos a serem 

empreendidos e as metas de seleção da matéria prima. O Direito se ocupa de dar o arremedo 

de normatividade ao todo. 

Desta feita, para o momento apenas é plausível definir o que caracteriza o 

desenvolvimento energético no Brasil, haja vista ser o Estado constitucional tomado como 

referencial. A conclusão desta etapa, tal como preconizado pela concepção sistêmica, é de não 

ser possível construir uma resposta universal para o desenvolvimento energético, haja vista 

sua intrínseca conotação político-jurídica diferenciada. 
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O conteúdo aberto da definição de desenvolvimento lato sensu, concebido em sua 

dimensão nacional, positivado no art. 3, II, da Constituição permanece cognitivamente aberto, 

não excluindo as diretrizes de direito internacional, nem inviabilizando o amadurecimento de 

outras proposições desenvolvimentistas no interior de sua própria complexidade sistêmica. 

O desenvolvimento energético, tal qual o desenvolvimento sustentável, o 

desenvolvimento urbano, o desenvolvimento turístico, o desenvolvimento tecnológico e 

tantos outros pode ser compreendido como uma das modalidades de desenvolvimento stricto 

sensu, compondo o discurso do desenvolvimento nacional na sua própria área temática. 

O que estabelece a sua autonomia perante as demais categorias de desenvolvimento 

stricto sensu é a pauta de princípios próprios com os quais possui compromisso, princípios 

estes inerentes ao direito da energia. A realizabilidade do desenvolvimento energético, assim, 

é constatada na medida em que aos princípios do direito da energia é dada concretude em 

propostas legislativas e administrativas. 

Desenvolvimento sustentável e desenvolvimento energético são peças distintas e 

igualmente importantes do desenvolvimento nacional. A alusão à figura de um mosaico pode 

ser didaticamente adequada, pois permite visualizar um objeto que, apesar de ser unitário em 

sua completude, é composto de parcelas individuais que possuem características próprias. 

As energias renováveis irão assumir importante papel na continuidade da abordagem, 

justamente por serem peças-chave para a afirmação dos princípios do direito da energia e, 

consequentemente, da realização do desenvolvimento energético no Brasil.  

Após a fixação do arcabouço teórico, antes de adentrar na parte dogmática deste 

estudo que envolve a energia eólica, cabe apresentar a justificativa jurídica para a sua seleção. 

A importância das fontes alternativas para a estratégia de autossuficiência e consolidação do 

desenvolvimento energético é uma realidade e exige comprometidos esforços para a sua 

consecução. 

Neste sentido, o principal esforço de elevação das energias renováveis da situação 

institucional de uma boa opção para uma opção viável, adveio com o Programa de Incentivo 

às Fontes Alternativas de Energia (PROINFA), criado pela Lei Federal n.º 10.438/2002, que 

privilegiou a geração de energia elétrica a partir de pequenas centrais hidrelétricas, biomassa e 

energia eólica. 

Os recursos hídricos contam com uma rica doutrina jurídica e amplo arcabouço 

normativo; assim como o biocombustível foi destaque na Política Energética Nacional. A 

energia eólica carece de um marco normativo e do amadurecimento da sua análise como 

partícipe efetiva na promoção do desenvolvimento sustentável e no desenvolvimento 
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energético. 

A sua expansão coopera com a eficiência energética e com a diversificação da matriz, 

atribuindo mais segurança para o aprovisionamento; assiste ao princípio das inovações 

tecnológicas e do não retrocesso, fornecendo subsídios para pesquisas inteiramente novas; 

amplia os mercados de acesso à distribuição de energia, especialmente no Ambiente de 

Contratação Livre e também no regulado mediante o sucesso em leilões; e, encontra na 

produção independente e na autoprodução elementos marcantes de seu perfil, com previsão 

institucional específica a respeito. 

Diante destas características revela potencial para aprofundamento do estudo acerca 

das estruturas jurídicas que lhe são correlatas, as quais abarcam especificidades institucionais 

do setor elétrico com a outorga para geração, especificidades no licenciamento ambiental, 

diversos impactos socioambientais marcados por vantagens e desvantagens. 
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3. A ENERGIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL E A ENERGIA 

EÓLICA NO BRASIL 

 

 

3.1 AS FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA NA CONSTITUIÇÃO 

 

 

Por razões de precisão terminológica, antes de adentrar no escopo de analisar as 

estruturas normativas das energias renováveis, é preciso ter clareza com relação aos conceitos 

desta área de estudo, no que importa ao Direito. 

Muito costumeiramente se utilizam as expressões fontes renováveis como sinônimo 

de fontes alternativas de energia. Entretanto, o adjetivo renovável se refere a uma propriedade 

física, ínsita ao elemento energético, referente às suas características naturais enquanto um 

bem que tem importância para a ordem jurídica e para a economia. A renovabilidade a que faz 

referência sua nomenclatura pode ser compreendida, como já explicitado, numa conotação 

cível de bem não consumível. 

O termo alternativo(a) é empregado em seu sentido político, referindo-se a uma fonte 

que representa uma opção nova ou inovadora em uma determinada matriz energética 

(nacional, continental etc.). É perfeitamente possível, portanto, que uma fonte renovável não 

seja alternativa em uma dada matriz energética, como é o caso do Brasil, em que o 

abastecimento predominante é feito com recursos hídricos. 

No Brasil, as confusões são sobremaneira comuns haja vista que a grande maioria 

das fontes de energia renováveis é também alternativa
93

. 

Todos os processos que envolvem a cadeia energética (geração, transmissão, 

distribuição e comercialização) devem tomar por esforço a coesão com a proposta de 

desenvolvimento delimitada na Constituição Federal. De maneira curiosa, na única ocasião 
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 Alguns estudos destacam que: ―as fontes renováveis no Brasil são de fato a base do atendimento 

eletroenergético do País, tendo em vista ser a hidroeletricidade, em suas diferentes escalas, a responsável por 

grande parte da geração atual. De outro lado, programas como o Proálcool, colocaram o País em destacada 

posição no âmbito da biomassa energética, em substituição aos derivados do petróleo‖. Já ―as Fontes 

Alternativas de energia poderiam ser entendidas como aquelas que fogem do uso cotidiano, seja pela tecnologia 

ainda embrionária, seja pelo desuso face ao desinteresse econômico.‖ (HADDAD, Jamil; MASSELI, Sandro; 

SANTOS, Afonso Henriques Moreira. As fontes alternativas renováveis de energia e a sociedade: uma análise 

institucional. Revista de Direito da Energia, São Paulo, n. 1, 2004, p. 137. Apud PASSEGGI, Alicia Violeta 

Botelho Sgadari. A inserção das energias renováveis na matriz energética brasileira como instrumento de 

efetivação do desenvolvimento sustentável no brasil. In: Direito das Energias Renováveis. GUIMARÃES, 

Patrícia Vilar Borba; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar (Orgs.). Ceará: Konrad Adenauer Stiftung, 2010, p. 

32). 
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em que a Lei Maior menciona as energias renováveis, o faz referindo-se a um contexto em 

que estas eram concebidas apenas considerando-se o seu pequeno porte. Isso é compreensível, 

pois à época da promulgação haviam grandes limitações tecnológicas para que o modelo de 

energias renováveis fosse concebido em uma proposição de larga escala. 

Ainda assim, a referência constitucional das energias renováveis, contida no art. 176, 

§ 4º
94

, da Constituição, está inserida no Título da Ordem Econômica, indicando uma 

preocupação com sua inserção no contexto das relações jurídicas que provocam, em maior ou 

menor escala impacto na economia.  

A norma considerou dispensáveis os instrumentos jurídicos da autorização e da 

concessão para o aproveitamento de energias renováveis em capacidade reduzida. Observadas 

as devidas proporções, o que se tem realmente é que não existe oposição ao modelo de 

exploração para autoconsumo (consumo próprio), haja vista que não haveria sentido em 

pensar os potenciais de energia com pequena capacidade, advindos do manejo de recursos 

renováveis, se destinando ao mercado comum. A ratio deste dispositivo não deve, portanto, se 

prestar para a construção de modelos comerciais, os quais devem, até por questões de 

segurança, se submeter ao devido controle dos entes administrativos do Setor Elétrico. 

Para além deste dispositivo, a situação é realmente como dispõe Alicia Passeggi
95

 

quando observa que diferentemente da abundante disciplina constitucional acerca do petróleo, 

as fontes renováveis tem menção bastante restrita. Resume-se, praticamente, aos dispositivos 

relativos a uma única espécie dessa fonte, o potencial hidráulico de geração de energia.  

Vale destacar que o caput do art. 176, da CF, deu enfoque apenas aos recursos 

hídricos como fonte renovável de energia, atrelando o seu potencial energético, bem como o 

potencial dos demais minerais úteis a esta atividade ao privilégio de exploração da União, 

assegurando aos concessionários o produto do processo de transformação ocorrido após a 

lavra. Igualmente o fez ao tratar, nos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias
96

, das 
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 Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica 

constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, 

garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. 

(...) 

§ 4º - Não dependerá de autorização ou concessão o aproveitamento do potencial de energia renovável de 

capacidade reduzida. 
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 PASSEGGI, Alicia Violeta Botelho Sgadari. A inserção das energias renováveis na matriz energética brasileira 

como instrumento de efetivação do desenvolvimento sustentável no brasil. In: Direito das Energias 

Renováveis. GUIMARÃES, Patrícia Vilar Borba; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar (Orgs.). Ceará: Konrad 

Adenauer Stiftung, 2010, p. 43.  
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 Art. 44. As atuais empresas brasileiras titulares de autorização de pesquisa, concessão de lavra de recursos 

minerais e de aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica em vigor terão quatro anos, a partir da 

promulgação da Constituição, para cumprir os requisitos do art. 176, § 1º. 
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adequações dos contratos de concessão existentes, abrindo prazo de quatro anos para as 

providências das adaptações contidas no art. 176, § 1º. 

A propriedade da União sobre os potenciais hidráulicos não isenta os Municípios, os 

Estados e o Distrito Federal da participação nos resultados econômicos obtidos com a 

atividade, como bem se infere do art. 20, VIII, § 1.º, da Constituição. Inexiste dispositivo 

semelhante com referência à repartição do proveito obtido diretamente com a exploração de 

outras fontes de energia renovável. O centralismo reconhecido em prol da União para com os 

serviços energéticos, mesmo alocando em segundo plano os demais entes federativos, não 

impede a estruturação, por meio de Lei, de outras formas de repartição de resultados. 

Notadamente, se a fonte da atividade for um bem ou um serviço assim reconhecido com de 

titularidade da União, será competente Lei Federal para o assunto. 

A água já figurava como protagonista do suprimento energético nacional desde o 

início do Século XX, contando com implantação da tecnologia adequada ao seu manejo, não é 

de causar surpresa que o constituinte tenha conferido maior atenção aos regramentos 

pertinentes a este setor. A diversificação da matriz energética não se afigurava como uma 

prioridade que requeresse disposições imediatas, e ainda não demandou emendas ao texto 

inaugural da constituição no pertinente à dispensabilidade de autorização ou concessão para 

exploração em voltagens de pequeno potencial. 

O tratamento privilegiado dado pela Lei Maior à sadia qualidade de vida e ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado trazem consigo um forte conteúdo axiológico que 

legitima todos os mecanismos técnico-institucionais que se mostrem aptos para ampliar a 

realizabilidade do desenvolvimento sustentável, dentre eles a tecnologia que vem 

possibilitando a grande expansão das energias renováveis contemporâneas (solar, eólica, 

biomassa etc.). O fato de haver tratamento quantitativamente maior para os recursos hídricos 

no aparato normativo, não significa desdém qualitativo em relação às fontes renováveis de 

energia no contexto do desenvolvimento sustentável
97

. 

                                                                                                                                                         
§ 1º - Ressalvadas as disposições de interesse nacional previstas no texto constitucional, as empresas brasileiras 

ficarão dispensadas do cumprimento do disposto no art. 176, § 1º, desde que, no prazo de até quatro anos da data 

da promulgação da Constituição, tenham o produto de sua lavra e beneficiamento destinado a industrialização no 

território nacional, em seus próprios estabelecimentos ou em empresa industrial controladora ou controlada. 

§ 2º - Ficarão também dispensadas do cumprimento do disposto no art. 176, § 1º, as empresas brasileiras titulares 

de concessão de energia hidráulica para uso em seu processo de industrialização. 

§ 3º - As empresas brasileiras referidas no § 1º somente poderão ter autorizações de pesquisa e concessões de 

lavra ou potenciais de energia hidráulica, desde que a energia e o produto da lavra sejam utilizados nos 

respectivos processos industriais. 
97

 Como adverte Alicia Passeggi, ―se os constituintes não puderam prever a importância das energias renováveis, 

foram capazes de emanar normas amplamente consagradoras de um desenvolvimento dotado de sustentabilidade 

ambiental, obrigando os poderes constituídos a envidarem esforços para dar-lhe eficácia sempre que possível – 
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3.2 AS FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA NA LEGISLAÇÃO 

 

 

As normas infraconstitucionais, por sua vez, não deixaram de abordar com a devida 

especificidade o tema. A reforma do setor elétrico operada na década de 1990, com a criação 

de diversas agências reguladoras, implicou na pulverização de normas acerca do setor, de 

modo que leis, decretos e resoluções foram editadas deste então. 

Neste cenário, destacamos a Política Energética Nacional, instituída pela Lei Federal 

n.º 9.478, de 06 de agosto de 1997, como o instrumento que poderia, em potencial, tecer 

amiúde regras sobre a produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, não estando 

descartada esta hipótese com reformas posteriores, tal como aconteceu com a edição da Lei 

Federal n.º 12.490, de 16 de setembro de 2011
98

. Dentre os seus aspectos mais importantes, a 

reforma adicionou aos objetivos da Política Energética o fomento a pesquisa e ao 

desenvolvimento relacionado às energias renováveis, sem especificar quais ou qual a 

precedência de prioridades. A exceção ficou a cargo do biodiesel, que recebeu expresso 

tratamento como energia renovável e foi favorecido com políticas públicas específicas, 

voltadas para sua expansão. 

No contexto das normas próprias ao funcionamento do setor elétrico nacional, vê-se 

na Lei n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996
99

, que, dentre outras coisas instituiu a Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), dispõe no art. 26, I, a necessidade de autorização para 

o aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 

30.000 kW, destinado a produção independente ou autoprodução, mantidas as características 

de pequena central hidrelétrica. 

                                                                                                                                                         
inclusive no caso de reformulação da matriz energética com a inserção de energias renováveis.‖ (PASSEGGI, 

Alicia Violeta Botelho Sgadari. A inserção das energias renováveis na matriz energética brasileira como 

instrumento de efetivação do desenvolvimento sustentável no brasil. In: Direito das Energias Renováveis. 

GUIMARÃES, Patrícia Vilar Borba; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar (Orgs.). Ceará: Konrad Adenauer 

Stiftung, 2010, p. 44). 
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 BRASIL. Lei Federal n.º 12.490, de 16 de setembro de 2011. ―Altera as Leis n
os

 9.478, de 6 de agosto de 1997, 

e 9.847, de 26 de outubro de 1999, que dispõem sobre a política e a fiscalização das atividades relativas ao 

abastecimento nacional de combustíveis; o § 1
o
 do art. 9

o
 da Lei n

o
 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe 

sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores; as Leis n
os

 10.336, de 19 de dezembro de 

2001, e 12.249, de 11 de junho de 2010; o Decreto-Lei n
o
 509, de 20 de março de 1969, que dispõe sobre a 

transformação do Departamento dos Correios e Telégrafos em empresa pública; a Lei n
o
 10.683, de 28 de maio 

de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios; revoga a Lei n
o
 7.029, 

de 13 de setembro de 1982; e dá outras providências.‖ 
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 BRASIL. Lei Federal n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996. ―Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências‖. 
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O estímulo às fontes alternativas distintas da hidroelétrica, inclusive a eólica, aparece 

pela primeira vez na forma de incentivo fiscal, na forma do art. 26, § 1.º, estabelecendo 

percentual de redução não inferior a 50% (cinquenta por cento) a ser aplicado às tarifas de uso 

dos sistemas elétricos de transmissão e de distribuição, incidindo na produção e no consumo 

da energia comercializada pelos aproveitamentos. Frise-se que apenas são beneficiários do 

dispositivo os empreendimentos hidroelétricos com potência igual ou inferior a 1.000 (mil) 

kW e para aqueles com base em fontes solar, eólica, biomassa e cogeração qualificada, 

conforme regulamentação da ANEEL, cuja potência injetada nos sistemas de transmissão ou 

distribuição seja menor ou igual a 30.000 (trinta mil) kW.  

Pela baixa voltagem a que se refere o incentivo da norma acima, ela não atinge de 

maneira contundente o potencial produtivo para inserção real no mercado de consumo em 

favor dos empreendedores do setor elétrico que utilizam energias renováveis, como a eólica, 

no processo produtivo. 

O rol de energias que prevê a legislação (solar, eólica, hidráulica e biomassa) é 

taxativo, haja vista que se trata de preço público enquanto norma que vincula a Administração 

pública na sua atuação. Estando os agentes públicos e os administradores atrelados ao 

princípio da legalidade, não se pode dar interpretação ampliativa desta norma, o que não 

impede a reforma para inclusão de outras fontes e tecnologias. 

 No pertinente a comercialização de energia em pequenas cadeias, a Lei Federal n.º 

12.783, de 11 de janeiro de 2013, reformulou o art. 26, § 5.º da Lei n.º 9.427/96, dispondo que 

os empreendimentos com potência igual ou inferior a 1.000 kW (mil quilowatts) e aqueles 

com base em fontes solar, eólica e biomassa cuja potência injetada nos sistemas de 

transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 50.000 kW (cinquenta mil quilowatts) 

poderão comercializar energia elétrica com consumidor ou conjunto de consumidores 

reunidos por comunhão de interesses de fato ou de direito, cuja carga seja maior ou igual a 

500 kW (quinhentos quilowatts). A comercialização, entretanto, é limitada a 49% (quarenta e 

nove por cento) da produção efetiva de energia elétrica, o que finda por manter as 

caraterísticas de autoprodutor e de auto-consumidor dos 51% (cinquenta e um por cento) 

restantes. 

O regime jurídico integral dos produtores independentes e dos autoprodutores ficou 

disciplinado pelo Decreto Federal n.º 2003, de 10 de setembro de 1996
100

, que será tratado 

adiante com mais acuidade, notadamente pela pertinência ao tema da energia eólica. 
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 BRASIL. Decreto federal n.º 2003, de 10 de setembro de 1996. ―Regulamenta a produção de energia elétrica 

por Produtor Independente e por Autoprodutor e dá outras providências.‖ 
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O estímulo ao desenvolvimento de novas tecnologias, como objetivo da Política 

Energética Nacional, aparece na Lei Federal n.º 9.991, de 24 de julho de 2000
101

, com o 

estabelecimento de metas específicas de investimento em pesquisas impostas a todas as 

concessionárias, autorizadas e permissionárias do serviço público de energia. As obrigações 

foram divididas de duas formas. As concessionárias e permissionárias do serviço de 

distribuição de energia elétrica devem investir setenta e cinco centésimos por cento de sua 

receita operacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e, no mínimo, 

vinte e cinco centésimos por cento em programas de eficiência energética no uso final. 

Curiosamente, o art. 2º, caput, da mesma Lei, fez a distinção de que as empresas 

autorizadas à produção independente de energia, desde que não fosse com a utilização de 

fonte eólica, solar, ou biomassa, deveria investir 1% (um por cento) do seu faturamento anual 

em pesquisas voltadas para o desenvolvimento de tecnologias para o setor elétrico. Desta 

maneira, as empresas que se valem apenas de fontes renováveis estão dispensadas de 

dispender recursos particulares em pesquisas. 

A medida não é positiva apenas pelo ganho tecnológico que proporciona, tendo em 

vista a enorme quantidade de entes privados que são abrangidos, mas porque poupa ao país de 

certa forma o dispêndio de recursos públicos para estudos na área. A gestão e fiscalização 

destes recursos é que pode ter a sua forma aperfeiçoada, com a revisão e aprimoramento na 

forma de convênios celebrados com Autarquias universitárias de quaisquer Estados ou na 

condução de iniciativas específicas (consultorias, elaboração de projetos técnicos etc.) que 

possam contar com a participação de profissionais e empresas de qualquer local do país. A 

importância da Lei em referência está em viabilizar a condução dos recursos para pesquisas 

em setores eleitos de acordo com o interesse público com prioritários, gerando benefícios para 

a sociedade como um todo. 

Parte dos recursos, no montante de 30% (trinta por cento) já possui destinação fixada 

na própria Lei em prol de instituições de pesquisas sediadas no Norte, Nordeste e Centro-

Oeste, objetivando a redução das desigualdades regionais, tal como preconizado no art. 3, III, 

da Constituição Federal. 

Calha rememorar que, no intuito de ampliar a capacitação nacional para o tratamento 

tecnológico das energias renováveis, o Decreto Federal n.º 7.685, de 1.º de Março de 2012
102

, 
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 BRASIL. Lei Federal n.º 9.991, de 24 de julho de 2000. Dispõe sobre realização de investimentos em 

pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e 

autorizadas do setor de energia elétrica, e dá outras providências. 
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 BRASIL. Decreto Federal n.º 7.685, de 1.º de março de 2012. ―Promulga o Acordo entre o Governo da 

República Federativa do Brasil e o Governo da República Federal da Alemanha sobre Cooperação no Setor de 
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promulgou o Acordo Energético Brasil-Alemanha, com o escopo de aperfeiçoar as relações 

institucionais de parceria entre os dois países, com o diálogo de políticas, o intercâmbio 

científico e tecnológico e a participação do setor privado nas iniciativas desenvolvidas. 

O campo de fontes de energia abrangidas no Acordo foi significativamente ampliado, 

incluindo como beneficiária de todas as ações adotadas no âmbito da energia eólica, solar, 

biomassa, resíduos sólidos, geotérmica, oceânica, hidroelétrica e biocombustíveis, o que pode 

sinalizar os interesses do Estado brasileiro em promover reformas tendentes a inclusão destas 

modalidades em políticas específicas. A consolidação de investimentos, financiamento e 

logística de parceria público-privada será determinante para o sucesso dos futuros 

empreendimentos. 

 

 

3.2.1 Competência energética da União 

 

 

A organização federal provém da repartição de competências, pois a repartição vai 

desencadear as regras de configuração da União e dos Estados, indicando a área de atuação 

constitucional de cada um
103

. Além destes, o Município, enquanto pessoa jurídica de direito 

público possui igualmente competências que referendam a sua atuação administrativa e 

gerencial. 

A Constituição Federal, em seu art. 21, XII, b, atribui expressamente competência 

privativa da exploração dos serviços e instalações de energia elétrica em favor da União. A 

centralização está relacionada ao modelo federativo que pode designar o Ente Federal para 

dirigir de maneira uniforme o setor em todo o território nacional, com base no critério da 

predominância do interesse
104

. O fato de ser competência privativa, e não exclusiva
105

, 

habilita a possibilidade de delegação das competências previstas no dispositivo. 

                                                                                                                                                         
Energia com foco em Energias Renováveis e Eficiência Energética, firmado em Brasília, em 14 de maio de 

2008‖. 
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 HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 4. ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 311. 
104

 Sobre a definição do critério da predominância do interesse, José Afonso da Silva elucida que ―O princípio 

geral que norteia a repartição de competência entre as entidades componentes do Estado federal é o da 

predominância do interesse, segundo o qual, a União caberão aquelas matérias de predominante interesse geral, 

nacional, ao passo que aos Estados tocarão as matérias e assuntos de predominante interesse regional, e aos 

Municípios concernem os assuntos interesse local, tendo a Constituição vigente desprezado o velho conceito do 

peculiar interesse local que não logra conceituação satisfatória em um século de vigência‖. (SILVA, José Afonso. 

Curso de direito constitucional positivo. 34ª Ed. Revista e atualizada até a Emenda Constitucional n. 67, de 

22.12.2010. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 478) 
105

 ―A diferença que se faz entre competência exclusiva e competência privativa é que aquela é indelegável e esta 

é delegável‖. (SILVA, José Afonso. op. cit., p. 480). 
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Isto decorre da previsão de possibilidade de delegação da exploração dos serviços de 

energia elétrica mediante a utilização das figuras de atos de autorização ou de contratos de 

concessão ou permissão
106

. O fato dos serviços estarem relacionados à possibilidade de 

exploração pela União, ente público de direito interno, o caracteriza como serviço público, 

devendo a sua delegação ocorrer nos termos do art. 175, I, II, III e IV da Constituição de 

1988. 

Apesar de pertencerem à União, os serviços públicos de energia elétrica são em regra 

entregues à exploração da iniciativa privada, ficando ao seu cargo o controle e regulação do 

desenvolvimento da atividade, cujos interesses públicos envolvidos são evidentes. Não se 

deve confundir, todavia, serviço público com atividade econômica
107

. As atividades 

econômicas são concebidas como espaço de atuação totalmente aberto à iniciativa privada, 

enquanto os serviços públicos, mesmo quando capitaneados por empresas continuam 

submetidos ao regime jurídico público, permanecendo o controle com o Ente delegante. No 

plano jurídico-constitucional, portanto, o que define uma atividade social como econômica ou 

não, é a positivação expressa acerca deste qualitativo. 

A competência federal para os serviços de energia, portanto, abarca o controle de 

todas as suas características e processos de aproveitamento, inclusive no pertinente à energia 

eólica, cuja exploração fica igualmente submetida às normas impostas pela União.  

Além das competências administrativas, as competências legislativas pertinentes à 

energia também pertencem à União, conforme art. 22, IV, da CF, que lhe atribui prerrogativa 

de dispor sobre: águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. A política 

energética do Brasil segue critérios definidos de maneira centralizada, com a edição de 

normas específicas que devem ser observadas compulsoriamente pelos demais envolvidos. 

A própria noção de Política Energética seria dificilmente assimilada pela tradição 
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 ORTIS, Cláudio Santos. As licitações de concessão de geração e transmissão de energia elétrica e os leilões 

combinatórios. In: Direito da energia elétrica no Brasil: aspectos institucionais regulatórios e 

socioambientais. CASTRO, Marcus Faro de; LOUREIRO, Luiz Gustavo Kaecher (Orgs.). Brasília: ANEEL, 

2010, p. 80. 
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 Na lição de José Afonso da Silva: ―o tema da atuação do Estado no domínio econômico exige prévia distinção 

entre serviços públicos, especialmente os de conteúdo econômico e social, e atividades econômicas, distinção 
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de desenvolvimento da empresa no quadro estabelecido pelo Poder Público‘. (...) O serviço público é, por 

natureza, estatal. Tem como titular uma entidade pública. Por conseguinte, fica sempre sob o regime jurídico de 
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mesmo sobre os serviços públicos de conteúdo econômico, como são, por exemplo, aqueles referidos no art. 21, 

XI e XII (...).‖ (SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 34ª Ed. Revista e atualizada até 

a Emenda Constitucional n. 67, de 22.12.2010. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 803-804). 
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brasileira se admitida sua fragmentação em diversos diplomas voltados para interesses locais, 

até porque o equacionamento dos benefícios para o País pode eventualmente esbarrar no 

benefício de alguns Estados em detrimento do ônus a ser suportado por outros. A 

descentralização é admitida apenas em hipóteses excepcionais, no exercício da competência 

suplementar dos Estados
108

, na forma do art. 24, §§ 3º e 4º ou do art. 22, parágrafo único, 

ambos da Constituição de 1988. 

  

 

3.2.2 Competência energética dos estados 

 

 

Os limites da repartição regional e local de poderes dependem da natureza e do tipo 

histórico da federação. Numas a descentralização é mais acentuada, dando-se aos Estados 

federados competências mais amplas, como nos Estados Unidos. Noutras a área de 

competência da União é mais dilatada, restando limitado campo de atuação aos Estados-

membros, como tem sido no Brasil, onde a existência de competências exclusivas comprime 

ainda mais a área estadual
109

. 

Como bem já explicita a parte final do art. 21, XII, b, a exploração dos serviços de 

energia pode se dar em articulação com os Estados, podendo este comando ser entendido em 

uma concepção ampla, envolvendo a participação ativa na coordenação de políticas públicas e 

apoio na fiscalização das atividades de Regulação. O Estado do Rio Grande do Norte, por 

exemplo, criou uma autarquia de regime especial denominada Agencia Reguladora de 

Serviços Públicos do Rio Grande do Norte (ARSEP)
110

, com competência para atuar na 

regulação de quaisquer atividades que lhe sejam delegadas, inclusive em correlação com a 
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 ―A possibilidade de atuação de outros entes federados em políticas para energias renováveis é sustentável 
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 RIO GRANDE DO NORTE. Lei Estadual n.º 7.463, de 2 de março de 1999. ―Dispõe sobre a criação e o 

funcionamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Rio Grande do Norte (ARSEP-RN), e 

dá outras providências‖. 
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ANEEL na fiscalização de contratos de concessão
111

. Esta última possibilidade decorre 

diretamente do art. 20
112

, da Lei Federal n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996. 

Diversos outros Estados possuem agências reguladoras com atribuições 

assemelhadas para atuar em áreas não apenas correlatas á serviços públicos de titularidade da 

União, mas dos próprios Estados aos quais são vinculadas
113

.  

Apesar da competência dos Estados em campos especificamente referentes aos 

serviços de energia elétrica ser apenas suplementar, nos termos da Constituição, isso não lhe 

impede de atuar de maneira tangencial apoiando o fortalecimento das estruturas públicas 

ligadas ao meio ambiente, à defesa do consumidor e de direito econômico tributário. Tais 

competências podem servir de estímulo à promoção dos padrões energéticos, inclusos os 

renováveis através do aperfeiçoamento das atividades administrativas que lhe são comuns. 

Todas estas competências são, entretanto, implícitas, e dependem da pro-atividade do 

Estado para serem desencadeadas na atividade administrativa cotidiana com maior ou menor 

impacto nas atividades pertinentes ao setor. Para Anderson Souza da Silva
114

, a competência 

tributária caminha lado a lado com a competência em sede de direito econômico. Pela 

tributação os Estado podem incentivar ou desestimular a utilização de certo energético. Não 

por menos que os principais exemplos de intervenção dos Estados no setor energético estão 

atrelados à possibilidade de estabelecimento de alíquotas diferenciadas de ICMS (Imposto sob 
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 A ARSEP pode, sob delegação da ANEEL atuar em cooperação nas atividades de regulação dos serviços de 

energia elétrica. Neste sentido, a ANEEL celebrou junto a ARSEP o Convênio n.º 009/97, de 15 de dezembro de 

1999. Disponível em: <http://www.portal.rn.gov.br/content/aplicacao/arsep/arquivos/pdf/convenio-

arsep_aneel_01-2002_12-2008.pdf>. Acesso em: 20.01.2013. 
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 ―Art. 20.  Sem prejuízo do disposto na alínea b do inciso XII do art. 21 e no inciso XI do art. 23 da 

Constituição Federal, a execução das atividades complementares de regulação, controle e fiscalização dos 

serviços e instalações de energia elétrica poderá ser descentralizada pela União para os Estados e para o Distrito 

Federal visando à gestão associada de serviços públicos, mediante convênio de cooperação.  

§ 1
o
 A descentralização abrangerá os serviços e instalações de energia elétrica prestados e situados no território 

da respectiva unidade federativa, exceto: 

I - os de geração de interesse do sistema elétrico interligado, conforme condições estabelecidas em regulamento 

da Aneel; 

II - os de transmissão integrante da rede básica. 

§ 2
o
  A delegação de que trata este Capítulo será conferida desde que o Distrito Federal ou o Estado interessado 

possua serviços técnicos e administrativos competentes, devidamente organizados e aparelhados para execução 

das respectivas atividades, conforme condições estabelecidas em regulamento da Aneel. 

§ 3
o
  A execução pelos Estados e Distrito Federal das atividades delegadas será disciplinada por meio de contrato 

de metas firmado entre a Aneel e a Agência Estadual ou Distrital, conforme regulamentação da Aneel, que 

observará os seguintes parâmetros (...)‖. 
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 SILVA, Anderson Souza. Definição das competências constitucionais dos estados-membros e do distrito 

federal em matéria energética. In: Energia e Constituição. FRANÇA, Vladimir da Rocha; MENDONÇA, 

Fabiano André de Souza; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar (Orgs.). Ceará: Konrad Adenauer, Stiftung, 2009, 
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Circulação de Mercadorias e Serviços) para cada energético, pautada no princípio da 

seletividade
115

 (art. 155, § 2.º, III, da Constituição Federal), e no tratamento diferenciado dado 

aos veículos que usam como combustível um ou outro energético (art. 155, § 6º, II). Os 

impactos orçamentários das medidas e as estimativas de custo e arrecadação para o erário 

devem ser discriminados na lei orçamentária anual. 

Há ainda a possibilidade
116

 dos Estados criarem empresas que explorem energia. 

Neste sentido, sendo estas atividades classificadas por sua natureza econômica, devem 

respeitar a subsidiariedade da atuação estatal, sendo plausível apenas por imperativos de 

relevante interesse coletivo e segurança nacional. Note-se que mesmo nestas hipóteses por ser 

a União a titular constitucional dos serviços de energia elétrica e das competências legislativas 

deste seguimento, a possibilidade de empresa estatal vir a capitanear depende da celebração 

de contrato de concessão ou permissão e, a depender do caso, de autorização. Mesmo com o 

Poder Público como acionista único ou majoritário, a natureza da pessoa jurídica de direito 

privado ostentada pela empresa de capital público não tem o condão de lhe desonerar das 

mesmas formalidades oponíveis às empresas de capital exclusivamente privado. 

A proteção e defesa do consumidor, cuja responsabilidade também integra o rol de 

obrigações dos Estados, se traduzem na fiscalização e adoção das medidas cabíveis em face 

das distribuidoras pela má prestação do serviço em prol da população. Os consumidores 

podem ser pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, dos mais variados seguimentos, 

sendo a criação de bancos de dados com sugestões de melhorias uma alternativa simples e 

viável para respaldar a interlocução dos Órgãos do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor com as distribuidoras. Anderson Souza Silva
117

 elucida que em muitos casos o 

consumidor pode ser uma pessoa não hipossuficiente – caso das empresas –, que assim como 

os consumidores hipossuficientes – pessoas físicas –, podem apresentar reclamações. 

Na seara ambiental que integra as competências concorrentes da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal, o Estado-membro possui responsabilidades atinentes à 

gestão dos impactos ambientais das instalações elétricas na abrangência de sua competência 

de fiscalização e licenciamento. Diante da grande variedade natural dos ecossistemas do 
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 Sobre o princípio da seletividade do ICMS, Eduardo Sabbag aduz que: ―tratas-e de um princípio orientador e 

não impositivo, quanto ao ICMS. Pauta-se estipulação de alíquotas diferenciadas para certos produtos ou 

serviços, com base na seletividade, em função da essencialidade‖. (SABBAG, Eduardo. Manual de direito 
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Brasil é possível que existam critérios diferenciados para a confecção de Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) de estado para estado, que não 

devem interferir na imparcialidade e no interesse público que lastreiam a decisão sobre a 

liberação ou não das atividades. 

 

 

3.2.3 Competência energética dos municípios 

 

 

Com o Ente Municipal acontece situação semelhante a dos Estados no tocante à 

ausência de competências energéticas específicas. Sua atuação neste âmbito também encontra 

justificativa na complementação de políticas públicas e no estímulo indireto ao bom 

funcionamento do serviço como um todo. A possibilidade de atuação conjunta deve decorrer 

do regime constitucional de competências, cujo art. 30, caput, I e II, enuncia competir aos 

municípios legislar acerca de assuntos de interesse local e suplementa a legislação federal e 

estadual, no que couber. 

Como bem anota José Marcelo Ferreira Costa
118

 o Município não goza de 

competência para disciplinar atividade qualificada como serviço público de energia, mas 

possui atribuições para expedir normas de segurança e bem-estar da população quanto à 

disponibilização da comodidade material, especialmente regras pertinentes à ação urbanística 

sobre o uso e ocupação do solo municipal. Essa disciplina específica pode conduzir por 

intermédio do Plano Diretor a determinação dos locais onde é viável ou inviável a edificação 

de redes da distribuição ou centrais de armazenamento. 

Os alvarás de construção também serão expedidos pelos Municípios que podem 

cooperar ao exigir o fiel cumprimento das normas técnicas e de segurança em toda a estrutura 

correlata á exploração dos serviços de energia elétrica. José Marcelo Ferreira Costa
119

 expõe 

também a possibilidade do estabelecimento de normas de conduta, pautadas no Poder de 

Polícia administrativo, que imponham o fornecimento periódico de dados acerca das 

atividades desenvolvidas. 

A proteção a consumo também integra o rol de iniciativas que podem ser adotas no 
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âmbito do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. A Lei Municipal pode, inclusive, 

impossibilitar a realização de novas ligações residenciais, comerciais ou industriais, caso a 

infraestrutura da Zona Urbana se mostre saturada, enquanto não sejam adotadas medidas 

capazes de estabilizar o cenário
120

.  

 

 

3.3 A ENERGIA EÓLICA COMO BEM ECONÔMICO E AMBIENTAL 

 

 

Para este estudo importa analisar as fontes de energia renováveis, assim 

compreendidas por nós como aquelas que não implicam no exaurimento de recursos naturais 

para a sua geração, em especial a eólica. Denomina-se energia eólica a energia cinética 

contida nas massas de ar em movimento (vento). Seu aproveitamento ocorre por meio da 

conversão da energia cinética de translação em energia cinética de rotação, com o emprego de 

turbinas eólicas, também denominadas aerogeradores, para a geração de eletricidade, ou cata-

ventos (e moinhos), para trabalhos mecânicos como bombeamento d‘água
121

. 

A utilização da força dos ventos pelo homem remonta à antiguidade e se desenvolveu 

gradualmente durante o curso natural da história, como um exemplo de interação com a 

natureza que não trazia qualquer forma de prejuízo ao ecossistema. Existem inúmeros relatos 

em que a força do vento serviu às navegações, à agricultura e à drenagem de pântanos, com a 

utilização de moinhos
122

. A introdução dos cata-ventos, a seu turno, remonta ao período das 

Cruzadas, como uma das tecnologias inseridas na Europa trazidas das experiências 

vivenciadas no oriente.  

Por volta do Século XII, os moinhos de grão do tipo holandês começaram a ser 

disseminados na Europa, permanecendo úteis à moagem como atividade complementar da 
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197). 

http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/atlas/pdf/06-Energia_Eolica(3).pdf


82 

 

 

agricultura. Devido a sua inserção na economia, durante a Idade Média existiram diversas leis 

proibindo a construção de moinhos de vento pelos camponeses, situação que os obrigava a se 

submeter aos senhores feudais para a moagem de grãos
123

.  Já naquela época o vento era 

concebido como matéria prima do processo produtivo, contando também com leis que 

proibiam a plantação de árvores nos entornos dos moinhos, por prejudicar a fluidez normal 

das correntezas de ar
124

. Este momento consagra o que seria a primeira concepção registrada 

de ―direito ao vento‖, mesmo que de maneira reflexa, pois a tutela buscada não visava o 

deleite coletivo do bem, mas a continuidade da exploração individual. 

Os primeiros passos para a geração de energia elétrica tardaram a acontecer, havendo 

registros do uso agroindustrial da década de 1930 e da construção de turbinas com baixa 

potência na França e na Alemanha nas décadas de 1950 e 1960
125

. 

Em sentido histórico, a força do vento se mostrou relevante para diversas nações pelo 

seu potencial advindo da natureza, de modo gratuito e renovável. Devido a sua intermitência, 

ocasionada pelas instabilidades climáticas, não se consolidou em âmbito global como 

protagonista no setor energético, passando muitos anos distante dos holofotes dos 

empreendedores. Com o denominado ―choque do petróleo‖ que ocorreu na década de 1970, 

cresceu a utilização de moinhos de vento para bombeamento de água e geração elétrica, o que 

a tornou economicamente viável e estratégica na visão de diversos países. 

Sergio Alexandre de Moraes Braga Junior
126

 destaca essa situação como importante 

para a expansão da utilização de energia eólica em diversos países da Europa, como a 

Alemanha, Dinamarca e Holanda, inicialmente e, posteriormente dos Estados Unidos, 

Espanha, Portugal, Itália, Bélgica, Reino Unido. Hoje o modelo conta com penetração em 
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países da América Latina, da África e da Ásia. 

Diversos são os fatores que levaram ao destaque da energia eólica, principalmente o 

fato de ser dentre as energias renováveis uma das opções mais baratas, considerando o custo 

da turbina e sua potência nominal, cuja queda continua a ser sentida em virtude do 

aprimoramento tecnológico e a maximização da eficiência das máquinas
127

.  

A variedade de máquinas pertinentes à geração de energia a partir de fontes eólicas 

disponíveis no mercado aumenta a cada ano. E não é apenas o setor industrial e de maquinário 

que se beneficia deste contexto. A prestação de serviços e a mão de obra nas mais diversas 

áreas que apoiam direta e indiretamente este setor energético ganham um importante mercado 

com a consolidação dos investimentos nos países naturalmente propensos à atividade. 

As fontes de energia eólica, hoje contando com um sucessivo crescimento anual, se 

mostrando em harmônica adaptação à geração distribuída por autoprodutores e produtores 

independentes. Todos os espaços físicos necessários, inclusive com o armazenamento podem 

ser reduzidos espacialmente e na sua perspectiva de custas na medida em que o seguimento 

vai se consolidando. As características dos empreendimentos seguem a tendência atual de 

maior dispersão das unidades de geração elétrica, o que tenta reduzir os custos da transmissão 

– para o autoconsumo – e gera possibilidades de distribuição do crescimento econômico 

experimentado. 

A concepção de energia eólica como bem econômico é oriunda do seu potencial de 

gerar riquezas, estimular a indústria, o setor de pesquisas, tecnologia, a mão de obra 

qualificada e contemplar diversas comunidades, dado o seu caráter descentralizado que prima 

pelas localidades brindadas, ao alvedrio da natureza, com ventos em potencial. O seu 

desenvolvimento atende de maneira direta as necessidades econômicas, sendo o seu principal 

produto, gerado a partir dos processos físicos de conversão, a energia elétrica, cuja natureza 

comercial é indiscutível.  

Toda atividade econômica referente à geração de energia elétrica provoca impactos 

no meio ambiente, em maior ou menor grau, consistindo a busca de alternativas capazes de 

minimizar a agressão uma meta prioritária. 

As características da energia eólica vieram a somar na semântica argumentativa da 

preservação ambiental e do desenvolvimento sustentável. A concepção de bem meramente 

econômico deu forma a uma abordagem que aliou sua complementaridade energética à 
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máxima eficiência ecológica – graças aos impactos danosos mínimos. 

A qualificação como bem ambiental é oriunda da sua própria natureza imanente ao 

ecossistema. No plano jurídico, entretanto, este qualitativo é atribuído pela Política Nacional 

do Meio Ambiente à atmosfera, que compreende toda a massa eólica. Celso Antônio Pacheco 

Fiorillo e Renata Marques Ferreira
128

 sustentam que o ar é um bem ambiental, na medida em 

que é definido como ―recurso ambiental‖ em face do que estabelece a Lei Federal n.º 6.938, 

de 31 de agosto de 1981, em seu art. 3, V, e da Lei Federal n.º 9.985, de 18 de julho de 2000, 

art. 2, IV, restando evidente sua natureza jurídica constitucional de bem ambiental. 

 

 

3.3.1 A evolução da energia eólica no Brasil 

 

 

O Brasil possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, contando com 

vasto potencial de produção energética a partir de fontes renováveis. Conforme revelam os 

números do Ministério de Minas e Energia (MME), considerando apenas a matriz de Oferta 

Interna de Energia Elétrica (OIEE), em 2012, a oferta hidráulica respondeu por 77,5% 

(setenta e sete vírgula cinco por cento), a biomassa por 5,9% (cinco vírgula nove) e a eólica 

por 0,8% (zero vírgula oito por cento), somando 84,2% (oitenta e quatro vírgula dois por 

cento) de renováveis. Nos combustíveis fósseis, o gás natural respondeu por 7,3% (sete 

virgula três por cento), os derivados de petróleo por 2,8% (dois vírgula oito por cento), o 

carvão por 1,5% (um vírgula cinco por cento) e gases industriais fósseis por 1,6% (um vírgula 

seis por cento), resultando em 13,2% (treze vírgula dois por cento) de fósseis. A geração 

nuclear ficou com 2,7% (dois vírgula sete por cento)
129

. 

Esses dados também são destacados no Balanço Energético Nacional 2013
130

, que 

tem por referência o ano base de 2012. De fato infere-se que a participação da energia eólica 

praticamente dobrou quando passou de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) em 2011, para 

0,9% (zero vírgula nove por cento) em 2012. Este sucesso se deve principalmente à crescente 

viabilidade econômica do setor, estimulada por investimentos da iniciativa privada e apoio 
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logístico dos estados envolvidos. 

Apesar de pequena, a participação da energia eólica atingiu os índices que hoje 

ostenta contando com um rápido crescimento de competitividade e escala de produção. 

Revelou-se uma alternativa limpa e abundante principalmente na Região Nordeste do País, em 

franca compatibilidade com a proposta de desenvolvimento sustentável e eficiência energética 

encartada na Constituição Federal. Sua expansão se restringe apenas pela consolidação 

tecnológica e econômica dos investimentos. 

Os primórdios do aproveitamento do vento como fonte de energia remontam à 

década de 1980, sendo, portanto, bastante recente. Com a crise do petróleo de 1973, nos dez 

anos que se seguiram diversos protótipos de turbinas eólicas foram testadas, inclusive por 

intermédio do projeto DEBRA (sigla para as iniciais Deutschland e Brasil) do qual eram 

signatários o Brasil e a Alemanha
131

. Das parcerias surgiram diversos projetos de turbinas 

eólicas, sucedidos por longos trabalhos de medição da força dos ventos nas mais variadas 

áreas do território nacional. 

Não tardou até o advento da primeira turbina eólica brasileira, cujo ano de instalação 

(1992) coincidiu exatamente com o de realização da ECO-92, importante pelas diversas 

declarações históricas na formação de consensos em torno de temas como o desenvolvimento 

sustentável, a precaução e a prevenção em matéria ambiental. O equipamento foi instalado no 

mês de julho, no arquipélago de Fernando de Noronha, com um gerador assíncron trifásico de 

75kW de potência, torre treliçada, 17m de diâmetro de rotor e sistema de controle por estol 

passivo, na época da sua instalação respondia por até 10% (dez por cento) da energia gerada 

no arquipélago
132

.  

Apesar de contar com apoio de instituições de pesquisa sediadas em países com 

tecnologia eólica já consolidada, a participação de universidades brasileiras se mostrou de 

grande relevância para o sucesso decisivo do empreendimento. O custo total do projeto, à 

época ficou orçado em U$250,000.00 (duzentos e cinquenta mil dólares), quantia elevada 
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porém estimulante em virtude de implementar uma alternativa em prol da ilha pernambucana 

cuja energia elétrica advinha totalmente da queima de óleo diesel. Com o pleno 

funcionamento da unidade, a economia ficou avaliada em 70.000 (setenta mil) litros de óleo 

diesel por ano
133

. O sucesso culminou com a instalação de uma segunda turbina eólica com 

potência superior à inicial, requerendo já na época atenção com relação ao manejo da região 

costeira e lhe atribuindo destaque para a implantação do modelo. 

Marcos Pinto
134

 explica que a gênese da energia eólica na sua forma de mercado em 

território nacional surgiu também a partir de parcerias com empresas de origem alemã. Em 

1997, a Wobben Enercon venceu a licitação do edital lançado para um bloco de produção de 

energia eolioelétrica de até 105.000 MWh/ano. Após o contrato de prestação de serviço que 

prevê o fornecimento de energia até 2015, a empresa firmou contrato com o governo cearense 

e as prefeituras de Aquiraz e São Gonçalo para a instalação de dois parques eólicos, um com 

capacidade de 5MW com 10 (dez) aerogeradores de 44m de altura e 500kW instalados, e o 

segundo com 20 (vinte) aerogeradores de 44m de altura e 500kW de potência. 

No Rio Grande do Sul, as atividades foram iniciadas em 1999, com cinco turbinas de 

500kW com 45m de altura e 40m de diâmetro, também instaladas pela Wobben-Enercon. O 

Rio Grande do Norte passou a contar com parques eólicos efetivamente operantes em 2003, 

por meio de projetos da PETROBRÁS no Município de Macau, com três geradores de 0,6kW 

e investimento total de R$6.700,00 (seis milhões e setecentos mil reais)
135

.  

O crescimento acentuado do interesse econômico na expansão da atividade 

desencadeou a necessidade de elaborar um mapeamento nacional dos potenciais eólicos 

espalhados ao longo dos estados, com destaque para os litorais. Os estudos resultaram na 

confecção do documento denominado Atlas Eólico, contando com uma versão nacional e 

outras para cada Estado que revelou potencial latente. 

O Atlas do Potencial Eólico Brasileiro foi elaborado pelo Centro de Pesquisas de 

Energia Elétrica (CEPEL), considerando a base de dados de 1983 a 1999 e publicado em 

2001. O software de modelagem numérica das variáveis meteorológicas utilizado foi o 

MesoMap
136

. O potencial estimado após os estudos foi de 143,47 GW, permitindo uma 
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geração anual de 272,220TWh/ano, considerado 0,8% do território nacional. Os locais mais 

promissores para a exploração da energia eólica são o litoral do Rio Grande do Norte, do 

Ceará, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, assim como Minas Gerais e um trecho da 

Região Centro-Oeste na área de fronteira com o Paraguai. Nesse contexto, vale citar que já 

está em operação o parque eólico de Osório, localizado no litoral norte do Rio Grande do Sul. 

Esse empreendimento é composto por 75 torres de aerogeradores e tem uma capacidade 

instalada estimada em 150 MW, sendo a maior usina eólica da América Latina e a segunda no 

mundo
137

. 

 

 

3.3.2 O mercado eólico na contemporaneidade 

 

 

O mercado eólico não envolve apenas as questões referentes ao fornecimento e 

consumo de energia elétrica, sua abrangência é significativamente maior, atingindo mercados 

de peças, tecnologias, prestações de serviços profissionais específicos e até mesmo o mercado 

fundiário, nos casos em que envolve contratos de compra e venda ou arrendamento em áreas 

com potencial para a atividade. A energia pode ser explorada onshore (em terra) ou offshore 

(no mar). 

A indústria de alta tecnologia, responsável pela produção de turbinas, cresce no ritmo 

da demanda por maior quantidade e eficiência nos equipamentos. Os principais fabricantes 

das turbinas estão localizados na Alemanha, Dinamarca, Holanda, Índia, China, Estados 

Unidos e Espanha. De acordo com dados obtidos no Global Wind Statistics
138

, elaborado pelo 

Global Wind Energy Council, referentes ao mês de dezembro de 2012, a China seria o país 

com a maior capacidade eólica acumulada: 75,564MW, seguido dos Estados Unidos, com 

60,007MW; Alemanha, com 31,332MW; Espanha, com 22,796MW; e, Índia, com 

                                                                                                                                                         
processamento computacional mais pesado. O MesoMap modela fenômenos atmosféricos (como ventos 

conectivos, ondas orográficas, brisas marinhas e lacustres e ventos descendentes de montanhas) não 

considerados em modelos mais simplificados de escoamento do vento (WAsP ou WindMap), além de simular os 

regimes de vento de longo prazo, diminuindo a incerteza de ajustes climatológicos, baseados em correlações de 

vento de curto e longo prazos obtidos por medições em superfície. Por outro lado, o MesoMap também tem 

limitações que podem afetar a exatidão das estimativas do potencial eólico. As principais limitações são: erros na 

base de dados de entrada, efeitos de sub-resolução e as limitações do modelo em si.‖ (PINTO, Milton. 

Fundamentos de energia eólica. Rio de Janeiro: LTC, 2013, p. 279). 
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18,421MW. Não é por coincidência que a maioria dos países responsáveis pela construção de 

turbinas é também detentor de grande capacidade para aproveitamento instalada. O 

pioneirismo no aproveitamento eólico provocou reações na indústria nacional destes diversos 

países, o que não impede sob qualquer prisma outras nações em fase de desenvolvimento 

desta tecnologia. 

Apesar disso as empresas locais, ou seja, dos países que estão ingressando no 

mercado eólico contemporâneo, cujos principais projetos de incentivo começam a surgir nos 

primeiros anos do Século XXI, como é o caso do Brasil, também possuem significativa 

participação no processo vindo a beneficiar a sua população e indústria nacional em diversos 

segmentos de apoio. 

Geralmente as empresas locais são contratadas para construir as fundações e para 

estabelecer a conexão com a rede elétrica. Se um projeto for superior a um dado volume, as 

estruturas simples como as torres, também podem ser adquiridas localmente
139

. Os setores 

industriais que desenvolvem pás, fabricação de rolamentos, freios, controladores de medição, 

sistemas de sensores e de telecomunicações e várias empresas de fabricação de metal podem 

se especializar na fabricação de torres, cubos e eixos de transmissão
140

. Os setores de apoio 

são múltiplos, demandando preenchimento sem a necessidade de desenvolvimento de 

tecnologia avançada, com oportunidades para os países que recebem a tecnologia do exterior. 

Além dos serviços que envolvem a parte de montagem e equipamentos novas 

oportunidades também surgem no mercado financeiro, como é o caso de bancos e companhias 

da Alemanha e da Dinamarca que desenvolveram seguros específicos voltados para 

desenvolvedores e proprietários da área eólica
141

. Os transportes de cargas e equipamentos 

frequentemente encontram dificuldade de escoamento na malha viária, cuja logística pode ser 

facilitada ou aprimorada por meio de parcerias com empresas do ramo e apoio público na 

locomoção específica de itens como pás e torres, além da própria instalação. 

Em casos como o do Brasil, os parques eólicos geralmente se encontram em áreas 

remotas ou espalhadas pelos interiores dos Estados, dificilmente próximas dos grandes 

centros urbanos, situação que se atribui às próprias condições naturais das correntes de ar. Isso 

traz dificuldades significativas em virtude da carência de linhas de transmissão para mover a 

energia das áreas com melhores ventos ao seu destino final, revelando impacto negativo para 

o mercado. 
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Problemas com a viabilização prática do modelo surgem por diversos motivos, 

dentre eles a estrutura incompleta de transmissão da energia verificada em diversos estados 

como Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. Por meio da Proposta de Fiscalização e Controle 

n.º 132/2013
142

, de autoria do Deputado Federal Betinho Rosado, que integra a banca do Rio 

Grande do Norte na Câmara o problema passou a assumir os contornos de verdadeira 

problemática a rogar uma solução efetiva do poder concedente. Na ocasião foi relatado o 

atraso na implantação das instalações de transmissão, cuja responsabilidade pertence à 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, que vem impedindo a disponibilização, no 

Sistema Interligado nacional (SIN), da energia produzida em diversos parques eólicos da 

região nordeste. Inexistindo linhas de transmissão para escoar a energia gerada, os parques 

permanecem com o seu regular funcionamento inviabilizado. A energia que poderia ser 

mensalmente produzida pelos empreendimentos prejudicados seria suficiente para abastecer 

três milhões e trezentas mil pessoas, mais do que a população de Salvador/BA
143

. Um ponto 

que pode ser tido como dos mais críticos da situação é que por terem sido concluídos dentro 

dos prazos estabelecidos no leilão de compra de energia realizado pelo Ministério de Minas e 

Energia, mesmo com a geração paralisada os parques vem recebendo os valores do potencial 

de energia contratado, com prejuízos que ultrapassam a cifra dos trezentos e sessenta milhões 

de reais. O gravame do prejuízo é majorado na medida em que a substituição desta energia é 

feita pela queima de combustíveis fósseis, que custam o triplo do preço da energia eólica, 

ficando o consumidor com um prejuízo de mais de um bilhão de reais. 

Apesar do encaminhamento da proposta com solicitação de fiscalização, controle e 

apuração das responsabilidades pelo ocorrido, até a presente data a situação encontra-se sem 

uma solução definitivamente traçada, alçando a situação como uma das grandes incertezas da 

viabilidade de expansão da produção de energia eólica no modelo comercial e empresarial. 

Apesar de, em tese, existirem sensíveis argumentos, principalmente de cunho 

ambiental para a ampliação eólica, do ponto de vista estritamente energético e estratégico 

existe uma limitação dos entes que integram o setor elétrico para absorver uma demanda 

crescente sem o devido planejamento prévio, comprometendo a qualidade dos serviços e a 

credibilidade do Brasil para sediar novos investimentos. 

O marcado eólico contemporâneo, ao menos como se mostra no Brasil, não se 
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encontra em um cenário de autossuficiência, entretanto a gestão articulada e planejada de 

novos empreendimentos e as parcerias governamentais podem conduzir os frutos da atividade 

em prol da população, seja como oportunidades, ou como acesso à energia em custos 

condignos com a renda per capta. 

 

 

3.3.3 O potencial eólico do Brasil 

 

 

O Potencial eólico dos estados brasileiros vem sendo realizado a partir da confecção 

de documentos denominados Atlas Eólico, de maneira que cada Ente tem o seu potencial 

mapeado em diversas altitudes. Os Estados do Ceará (2001), Rio Grande do Norte (2003), 

Alagoas (2009), Bahia (2002), Espírito Santos (2009), Rio de Janeiro (2003), Minas Gerais 

(2010), Paraná (1999-2007), Rio Grande do Sul (2002) possuem seus próprios mapas eólicos 

publicados nos anos que estão respectivamente citados nos parênteses
144

. Outros Estados do 

Brasil, como São Paulo e Paraíba ainda aguardam a conclusão final e publicação dos seus 

respectivos Atlas eólicos. Fato digno de nota é que a instalação das empresas e realização de 

investimentos em caráter permanente depende da conclusão dos estudos meteorológicos que 

demonstrem a viabilidade dos empreendimentos. 

Este potencial de fato levou muitas empresas internacionais a buscarem o mercado 

nacional. Dentre as mais antigas é possível citar a alemã Wobben Windpower (subsidiária da 

Enercon GmBh), que possui uma fábrica de turbinas eólicas em Sorocaba/SP em operação 

desde 1995, e outra para produção de torrs e pás no complexo portuário industrial do 

Pecém/CE, instalada em 2002, contando com fábrica de torres em Parazinho/RN
145

. A 

empresa espanhola Gamesa inaugurou em 8 de julho de 2011 uma fábrica para produção de 

aerogeradores no polo petroquímico de Camaçari/BA, assim como a GE, após a realização de 

um investimento de 145 milhões em sua unidade de Campinas/SP passou a fabricar turbinas 

eólicas a partir do ano de 2010. Dentre as empresas nacionais, Marcos Pinto
146

 destaca a 

Flessak Energia Eólica que, juntamente com a Global Blade Technology, assinaram em 23 de 

agosto de 2012 um termo de cooperação para a fabricação de equipamentos eólicos. 
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O Balanço Energético Nacional 2013
147

, realizado Pela Empresa de Pesquisa 

Energética (EPE) tomando por base os anos de 2011 e 2012, destaca a significativa escala de 

crescimento da produção de energia elétrica a partir de fontes eólica, como alternativa 

bastante promissora. Tomando como referência o ano de 2012, constatou-se a existência de 

1.894MW de capacidade instalada, representando 0,9% (zero vírgula nove por cento) da 

matriz energética nacional e ainda um crescimento de 32% (trinta e dois por cento) com 

relação ao ano de 2012, representando a maior taxa de crescimento dentre as energias 

renováveis apontadas no estudo
148

. 

Toda essa crescente também é mapeada detalhadamente pela Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), através de atualizações com grande periodicidade nas planilhas do 

Acompanhamento da Expansão da Oferta de Geração de Energia Elétrica das Usinas 

Eólicas
149

, em que são detalhados os dados de entrada em operação anual e o quadro de 

potência instalada. 

Conforme Plano anual do PROINFA do ano de 2013
150

, o crescimento da contratação 

de potenciais eólicos tem sido contínuo chegando a 3.281.788,00MWh, com cinquenta e um 

empreendimentos em funcionamento. 

 

 

3.3.4 Aspectos e contribuições setoriais da energia eólica 

 

 

Nesta etapa do estudo serão abordadas, no contexto do desenvolvimento energético, 

as principais contribuições cotidianas da expansão da energia eólica para o Brasil, assim 
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compreendidas como as suas interações com estruturas já consolidadas do setor elétrico e a 

influência reflexa que representa na redução da emissão de gases poluentes e preservação de 

outras matérias primas energética. Por serem vastas as consequências que o crescimento 

repentino de um setor industrial provoca na economia de um país, selecionamos temas que 

representam preocupações significativas e dispõem de dados concretos para uma avaliação do 

panorama geral. 

 

 

3.3.4.1 Redução da emissão de gás carbônico (CO2) 

 

 

A queima dos combustíveis fósseis tem como uma de suas consequências mais 

desastrosas para o meio ambiente, a emissão de Gás Carbônico (CO2) na atmosfera, cujos 

efeitos podem ser danosos à saúde humana e ao ecossistema como um todo. O critério 

utilizado para medir o impacto que a ampliação da geração de energia eólica pode ter na 

redução do lançamento destes gases se vale da quantificação do seu crescimento em 

detrimento da geração a partir de fontes que queimam combustíveis fósseis ou operam a partir 

de radioatividade. 

As consequências das mudanças climáticas que podem com a queima de 

combustíveis, já foram objeto de diversos estudos
151

. O Brasil apresenta-se como uma região 

vulnerável, pois, setores importantes da sua economia agrícola e do próprio abastecimento 

podem ficar comprometidos pela emissão dos gases provocadores do aquecimento global. 

Ecossistemas complexos e vulneráveis como a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica e todas 

as áreas costeiras podem vir a sentir com maior rigor os efeitos deste aquecimento. 

A partir de dados compilados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico e de 

entidades privadas que congregam agentes do setor eólico, é possível verificar que na medida 

em que há o incremento da energia eólica e, considerando que este ―espaço de geração‖ 

poderia ser preenchido por termelétricas, foi possível estimar uma prevenção na emissão de 

CO2, no montante de 1,2 toneladas no ano de 2012
152

. 

Essa característica da transição energética do modelo de consumo para a ampliação 

                                                 
151

 FUNDAÇÃO BANCO DO BARSIL (FBB). Água e mudanças climáticas. Disponível em: 

<http://www.fbb.org.br/data/files/EC/13/CB/B9/EA7E731064454A73BD983EA8/Agua%20e%20Mudancas%20

Climaticas.pdf>. Acesso em 30.03.2013. 
152

 Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEOLICA). Boletim anual de geração eólica 2012. Disponível 

em: <http://www.misterwhite.com.br/abeeolica_pdf/Boletim-Anual-ABEEolica.pdf>. Acesso em: 04.04.2013. 



93 

 

 

da utilização de fontes renováveis traz largos benefícios para a qualidade do ar dos países 

detentores de projetos específicos, razão pela qual o seu estímulo da atividade sobre o 

pretexto da redução dos poluentes é perfeitamente possível no âmbito da semântica do 

desenvolvimento sustentável complementar à eficiência energética. 

Estudos realizados pelo operador do sistema elétrico da Irlanda afirmam que a 

produção de eletricidade a partir do vento reduz o consumo de combustíveis fósseis e, 

portanto, leva à redução das emissões na proporção de 0,33 a 0,59 toneladas de CO2/MWh. 

Não menos importante o estudo realizado pela Comissão Mundial de Energia, que projeta 

para o uso de 1 milhão de kWh de energia eólica, uma economia de 600 toneladas em emissão 

de gás carbônico
153

. O fato do Brasil possuir grande parte do seu potencial energético baseado 

na exploração de energias renováveis – principalmente a partir de recursos hídricos - não pode 

levar a uma despreocupação com os números, que apontam para vantagens muito além da 

segurança energética para o país.  

 

 

3.3.4.2 Abastecimento residencial 

 

 

A energia eólica também conta com participação no abastecimento residencial de 

diversas famílias do Brasil. Entretanto, apesar das boas estimativas, o seu destaque ainda é 

para sistemas isolados. De acordo com dados da Empresa de Pesquisa Energética, em 2012 o 

consumo médio, por residência, foi de 160 kWh e, aplicando o potencial instalado seria 

possível abastecer cerca de 2,5 milhões de lares apenas com a produção das fontes eólicas
154

. 

Em que pese não ter sido esse o foco inicial dos empreendimentos, o crescimento do 

potencial instalado, aliado a políticas específicas para esta demanda podem vir a resultar no 

aumento da contribuição efetiva para o suprimento residencial de energia elétrica. Na Europa 

e nos Estados unidos o consumo de energia eólica por residências também está aliado à 

concepção de uma alternativa cultural, por ser uma fonte limpa
155

. A educação ambiental 

mostrou-se relevante para compreender o consumo a partir desta fonte e identificar uma 

cooperação da população com as iniciativas. 
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No Brasil, o principal apelo para a expansão de qualquer modalidade energética 

passa pela adequação do preço da tarifa. Na medida em que as tecnologias implantadas 

possibilitem a geração de energia a preços com competitividade real maior do que a já 

ostentada, a sua consolidação no ramo residencial poderá ocorrer de maneira mais segura. 

 

 

3.3.4.3 Geração de empregos 

 

 

O barateamento dos custos para a produção de energia elétrica a partir de 

empreendimentos que utilizam a fonte eólica tem sido apontado como um dos principais 

estímulos à implantação de novos projetos em território nacional. Dentre os fatores que 

contribuem para esse cenário estão o as novas tecnologias e a modicidade tarifária brasileira, 

que visa tornar acessível à energia ao máximo possível de beneficiários.  

O crescimento de quaisquer atividades de cunho industrial em um país geralmente 

impacta na necessidade de mão-de-obra. Entretanto, do ponto de vista da análise econômica, 

alguns fatores de crescente preocupação com a manutenção deste cenário são destacados, 

como: a) atrasos previstos na entrada em operação comercial das usinas por falta de 

equipamentos e mão-de-obra para a construção, atrasos na obtenção de licenças, dificuldades 

na obtenção de financiamentos, e/ou atraso na operação das ICG, resultando em perda de 

receita e possíveis penalidades; b) maiores riscos tomados por investidores, com a suposição 

de altos fatores de capacidade; c) alto custo dos equipamentos brasileiros devido ao preço da 

energia e dos insumos, principalmente o aço, o que poderá favorecer a importação de insumos 

e componentes; d) concorrência dos empreendimentos eólicos por serviços de construção civil 

e uso de carretas e guindastes com outros grandes empreendimentos de infraestrutura, como 

estádios, refinarias, plataformas de petróleo, portos e aeroportos; e) competição entre os 

projetos eólicos pelos serviços limitados de transporte, construção e montagem de 

aerogeradores, que hoje dificilmente conseguem suprir a demanda de construção de 2 GW ao 

ano; e, f) desaparecimento de pequenos produtores e concentração de projetos em grandes 

grupos nacionais e internacionais
156

. 
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Qualquer fator de desaceleração pode impactar tanto nos empregos indiretos, como é 

o caso dos postos gerados na indústria do aço que é importado para montar as torres, e mesmo 

nos postos diretos surgidos com a expansão real e consolidação do setor de modo competitivo. 

Moana Silva Simas
157

, em uma análise aprofundada do impacto que a energia eólica 

causa no mercado de trabalho e serviços, ressalta que deve ser enfocada não apenas os índices 

quantitativos, mas também qualitativos das contratações efetuadas. Como parâmetro para 

aferir este critério, utilizou-se a definição de emprego verde do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (PNUMA), que envolve não apenas a atuação do laborador em 

tecnologias que contribuam para uma economia de baixo carbono, mas também mantenham 

ou melhores as condições ambientais locais, promovam postos de trabalho socialmente justos 

e dignos, e fortaleçam a comunidade
158

. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) igualmente relaciona os empregos 

verdes à sua atuação em setores com consumo menor de carbono ou que contribuam para a 

redução deste consumo, mantendo condições laborais dignas em vista do desenvolvimento 

humano e sustentável
159

. 

Estudos mostram que há um grande potencial para a geração de empregos pela 

energia eólica, principalmente na etapa de construção, que corresponde a 66% (sessenta e seis 

por cento) dos empregos diretos e 52% (cinquenta e dois por cento) dos empregos totais. 

Estes empregos, de caráter temporário, são compostos em grande parte por mão de obra local 

ou regional, podendo configurar um importante vetor de desenvolvimento econômico local
160

. 

Nesta perspectiva o principal ponto de crítica aos empregos gerados no setor eólico, 

em que pesem os números significativos, corresponde a ―picos‖ marcados em sua maior parte 

pela contribuição indireta e pela informalidade. Ou seja, os postos de trabalho são gerados em 

número significativo, mas não são verdes para os critérios da Organização das Nações Unidas 

e da OIT, porque não são pensados em termos de continuidade, e a mão-de-obra local – 

situada nos municípios em que são instalados os empreendimentos – é de baixa qualificação, 

atuando na parte de apoio, servente e obreiro dos empreendimentos de engenharia. 
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Em menor quantidade, os empregos em operação e manutenção são permanentes 

durante o tempo de vida da usina, geralmente de 20 anos. Em municípios com grande volume 

de parques eólicos sendo instalados, tal atividade pode se constituir em uma boa oportunidade 

para a geração de empregos de longa duração e maior qualidade
161

. 

O aprimoramento de políticas públicas que tenham por escopo levar a cabo os 

propósitos do emprego verde pode encontrar na capacitação da mão-de-obra dos 

empreendimentos eólicos uma oportunidade para atingir fins sociais e ambientais bastante 

satisfatórios. 

 

 

3.3.4.4 A problemática fundiária 

 

 

A promessa inicial de grandes investimentos por parte das empresas do setor eólico 

provocou reações no mercado imobiliário diante da possibilidade de firmar negócios 

referentes à instalação dos empreendimentos em terrenos pertencentes a particulares, por meio 

de contratos de arrendamento – modalidade amplamente praticada – ou da celebração de 

compra e venda. 

Em regra, os editais dos leilões de energia elétrica podem exigir, por parte das 

empresas interessadas, a comprovação de regularidade da ocupação da área em que serão 

desenvolvidas as atividades, conforme dispõe o art. 5º, § 3º, VI
162

, da Portaria n.º 21, de 18 de 

janeiro de 2008, do Ministério de Minas e Energia. O dispositivo em comento exige, para 

todos os licitantes em certame de leilão para contratação da aquisição de energia elétrica, o 

comprovante do direito de usar ou dispor do local a ser destinado ao empreendimento de 
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geração, excetuadas as pequenas centrais hidrelétricas. Ou seja, é obrigação imprescindível 

aos empreendimentos eólicos, diante desta regra, providenciar documentação plausível para 

comprovar a posse ou a propriedade. 

O instrumento do Contrato de Arrendamento, hábil para transferir ao usufrutuário as 

prerrogativas para o aproveitamento da propriedade imóvel deve estar revestido de todas as 

formalidades legais exigidas pela Lei, inclusive a expressa menção no caso de alteração da 

destinação econômica, nos termos do art. 1.399, do Código Civil. As propriedades que sejam 

costumeiramente utilizadas para agricultura, pecuária ou outras finalidades não podem, 

conforme se infere da norma, ter sua destinação abruptamente alterada para a geração de 

energia elétrica sem que haja anuência do proprietário ou de quem lhe faça as vezes. Essa 

medida assegura que não haja a dedução posterior por perdas e danos em virtude da 

descaracterização da área sob qualquer pretexto. O registro do contrato de arrendamento 

perante o serviço de registros públicos competente é outra providência que deve ser 

necessariamente observada. A remuneração pode ser ajustada por preço fixo, ou por 

participação na produção, no caso das eólicas a partir do repasse de royalties pelos ganhos 

com a capacidade instalada no terreno arrendado. 

O rigor dado pelos órgãos públicos do setor elétrico à regra de comprovação 

imobiliária é bastante significativo. Mesmo constatada a existência de contrato de 

arrendamento entre o arrendante, que esteja em processo de regularização fundiária, e o 

arrendatário, a inscrição tende ao indeferimento. Apenas se aceita arrendamento daquele que 

possua título definitivo em prol de quem irá utilizar o imóvel. Não importa assim em que fase 

esteja o procedimento de regularização judicial ou administrativa. Situações desta natureza 

oportunamente foram postas em juízo e o posicionamento dos Tribunais vem reconhecendo a 

prevalência da posição restritiva dos órgãos públicos
163

.  
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associativa, constante do contrato de arrendamento supramencionado, porquanto o terreno encontra-se em 

processo de regularização fundiária. 4. Os princípios da finalidade, da supremacia do interesse público e da 

continuidade da prestação do serviço público permeiam o ato administrativo questionado, devendo a 
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O Brasil é extremamente deficiente em suas políticas de regularização fundiária e 

localizar exatamente nas áreas em que o vento é propício à exploração um proprietário regular 

com toda a documentação ―em dia‖ pode ser tarefa difícil, o que desde o princípio já se 

mostra como uma barreira para a expansão da energia eólica. A concorrência já é iniciada 

entre os interessados a partir do momento de buscar os terrenos, não se trata de ter acesso a 

quaisquer áreas, mas a propriedades especiais que estejam definidas no Atlas Eólico de cada 

Estado, como privilegiadas com ventos em intensidade e altitude adequadas. 

A problemática fundiária vai além das questões contratuais e instrumentais, 

alcançando até mesmo problemas relacionados a pouca infraestrutura de registros dos 

imóveis. Ao longo dos litorais são inúmeros os casos de posses e propriedades litigiosas, cuja 

priorização não integra nenhuma forma de agenda governamental. Ganharia a economia, com 

a segurança de instalar suas atividades, o próprio Poder Público com o aumento da sua 

arrecadação de impostos territoriais e ganharia o cidadão com a pacificação dos conflitos 

decorrentes da situação de incerteza. 

Os contratos de arrendamento podem prever formas distintas de remuneração do 

arrendante no período pré-operacional e operacional. O aluguel deve sofrer as devidas 

correções pelo Índice Geral de Preços (IGPM), na falta de outro que venha a substituí-lo. O 

prazo de vigência do contrato de arrendamento deve constar de maneira expressa na ocasião 

do registro do instrumento no sérvio notarial, a fim de evitar equívocos. A abertura de estradas 

e linhas de transmissão também deve ocorrer em comum acordo entre arrendante e 

arrendatário, por implicar em alteração na estrutura permanente do imóvel.  

 

 

3.4 O PROGRAMA NACIONAL DE INCENTIVO ÀS FONTES ALTERNATIVAS DE 

ENERGIA (PROINFA) 

 

 

O abastecimento energético do país passou por severas dificuldades no final da 

década de 1990 e início do século XXI, chegando a culminar em apagões. Diversas soluções 

foram discutidas em âmbito político e empresarial, merecendo análise detalhada a edição da 

Lei Federal n.º 10.438, de 26 de abril de 2002, que teve como um de seus objetivos a inserção 

                                                                                                                                                         
Administração Pública agir com o intuito de atender ao interesse público previsto na lei que disciplina sua 

prática. (...)‖(Tribunal Regional Federal da 2ª Região, AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO – 207910, Rel. Des. 

Ricardo Perlingeiro, Quinta Turma Especializada. Publicação no Dje, em: 14 de março de 2012). 
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das fontes alternativas de energia na matriz energética brasileira além da criação de 

mecanismos concretos para sua diversificação, através do Programa de Incentivo ás Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA). Ao Ministério de Minas e Energia (MME) 

coube a coordenação institucional do programa. 

Os objetivos gerais do Programa são descritos no art. 3, caput, destacando o aumento 

da participação da energia elétrica produzida por empreendimentos de Produtores 

Independentes Autônomos, concebidos com base em fontes eólicas, pequenas centrais 

hidrelétricas e biomassa, no Sistema Elétrico Interligado Nacional. Diversas outras fontes de 

energia alternativa, dentre ela a solar, não foram abarcadas em um primeiro momento pelas 

iniciativas institucionais do PROINFA. Duas grandes etapas delimitaram os objetivos 

inicialmente concebidos. Num primeiro momento ficou estipulada a meta de implantação, por 

intermédio das Centrais Elétricas Brasileiras (ELETROBRÁS), de 3.300 MW de capacidade, 

com início de funcionamento previsto para até 30 de dezembro de 2008, sendo assegurada a 

contratação, pelo prazo de vinte anos de 1.100 MW de cada fonte contemplada pelo 

Programa. O piso dos valores de contratação, mesmo dependendo de regulamentação do 

Poder Executivo tiveram as bases definidas
164

. 

Após estabelecer como critério de seleção dos interessados a apresentação 

espontânea em chamada pública e o gozo da Licença Ambiental de Instalação (LI) mais 

antiga, a lei limitou a contratação por Estado a vinte por cento das fontes eólica e biomassa e 

quinze por cento da Pequena Central Hidrelétrica – PCH. As principais considerações ao 

dispositivo referem-se à necessidade de levar em consideração o desenvolvimento regional 

para o estabelecimento de percentuais
165

. Os valores foram definidos de maneira genérica sem 

considerar eventuais potenciais individuais para o desempenho mais expressivo na produção 

de energia elétrica a partir de uma ou outra fonte renovável. 

                                                 
164

 ―Art. 3  

(...) 

I – (...) 

 b) a contratação a que se refere a alínea a deverá ser distribuída igualmente, em termos de capacidade instalada, 

por cada uma das fontes participantes do programa e a aquisição da energia será feita pelo valor econômico 

correspondente à tecnologia específica de cada fonte, valor este a ser definido pelo Poder Executivo, mas tendo 

como pisos cinqüenta por cento, setenta por cento e noventa por cento da tarifa média nacional de fornecimento 

ao consumidor final dos últimos doze meses, para a produção concebida a partir de biomassa, pequenas centrais 

hidrelétricas e energia eólica, respectivamente;‖ 
165

 ―Sobre a limitação de contratação por Estado, indaga-se se não seria consentâneo com a disciplina 

constitucional observar as desigualdades regionais para o seu estabelecimento. Diante das diretrizes 

incontornáveis postas pela Constituição Federal, parece-nos que essa realidade deveria ter levado em conta as 

realidades socioeconômicas distintas entre as regiões brasileiras, dentre as quais deveriam ter algum benefício 

àquelas com menor grau de desenvolvimento.‖ (PASSEGGI, Alicia Violeta Botelho Sgadari. A inserção das 

energias renováveis na matriz energética brasileira como instrumento de efetivação do desenvolvimento 

sustentável no brasil. In: Direito das Energias Renováveis. GUIMARÃES, Patrícia Vilar Borba; XAVIER, 

Yanko Marcius de Alencar (Orgs.). Ceará: Konrad Adenauer Stiftung, 2010, p. 49). 



100 

 

 

O critério de desempate na seleção apenas pela antiguidade da licença também é 

passível de crítica, haja vista que poderia levar em consideração outros importantes fatores 

como o custo de geração ou o nível de eficiência dos projetos, privilegiando uma 

racionalidade concorrencial desde as origem dos critérios de seleção. 

A segunda etapa do PROINFA foi mais audaciosa pretendendo consolidar em 10% 

(dez por cento) a base energética nacional obtida a partir das fontes eólica, biomassa ou 

pequenas centrais hidrelétricas. Prevista para iniciar após o término da primeira, e durar até o 

advento dos 20 (vinte) anos do início do Programa, almeja metas como a programação anual 

de compra da energia elétrica de cada produtor, de forma que as referidas fontes atendam o 

mínimo de 15% (quinze por cento) do incremento anual da energia elétrica a ser fornecida ao 

mercado consumidor nacional, compensando-se os desvios verificados entre o previsto e 

realizado de cada exercício, no subsequente. 

Em suma, os contratos permanecerão sendo celebrados pela ELETROBRÁS e a 

fiscalização das metas e dos procedimentos de geração ficam a cargo da ANEEL, valendo-se 

da emissão do Certificado de Energia Renovável (CER) em favor dos produtores devidamente 

cadastrados. O Ministério do Meio Ambiente destaca a importante participação da energia 

eólica no contexto da expansão do programa e suas conotações ambientalmente positivas
166

. 

Mesmo com as boas intensões do legislador, muitas dificuldades de ordem prática 

comprometeram alguns projetos contratados na primeira etapa do PROINFA. Ramón Fiestas 

Hummler
167

, em seus estudos aponta como grandes entraves ao Programa federal: a) 

exigências caras e burocráticas para a obtenção e renovação das licenças ambientais 

relacionadas aos projetos do PROINFA; b) prazos incompatíveis com a entrada em operação 

dos projetos; c) projetos concentrados em poucos empreendedores; d) dificuldade e demora 

em conseguir Declaração de Utilidade Pública e complexas situações fundiárias de difícil 

resolução nas áreas dos terrenos em que seriam edificados os empreendimentos; e) graves 

obstáculos de conexão com a rede. Todas estas contingências são agravadas pela pouca 

                                                 
166

 Prevista para iniciar após o término da primeira, e terminar em 20 anos após o início do programa, portanto, 

em 2022 -, supõe que as três fontes eleitas atinjam uma participação de 10% da geração de energia elétrica 

brasileira, além da contratação, a cada ano, no mínimo 15% do acréscimo de geração do setor (Brasil, 2002). 

Com base nestes números e considerando a projeção da demanda feita nos quatro cenários considerados no 

Plano Nacional de Energia - PNE 2030 (EPE, 2006b) -, um prolongamento destes números de 2022 a 2030, um 

fator de capacidade de 0,30, e uma divisão equitativa entre as três fontes, chega-se a uma potência instalada de 

geração de energia elétrica em usinas eólicas, no fim do horizonte, entre 9 GW e 13 GW‖. BRASIL. Ministério 

do Meio Ambiente. Energia Eólica. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/clima/energia/energias-

renovaveis/energia-eolica>. Acesso em: 15.02.2013. 
167

 HUMMLER, Rámon Fiestas. Análise do Marco Regulatório para Geração Eólica no Brasil. p. 49. Disponível 

em: <http://gwec.net/wpcontent/uploads/2012/06/2ANALISE_DO_MARCO_ 

REGULATORIO_PARA_GERACAO_EOLICA_NO_BRASIL.pdf>. Acesso em 8.03.2013. 
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estrutura dos estados e municípios para oferecer apoio logístico às atividades, como na 

facilitação do transporte de equipamento e pessoal. 

Apesar disso, número significativos são reportados, como a geração de 150 (cento e 

cinquenta) mil empregos – direitos e indiretos – durante a construção e operação dos 

empreendimentos, somados a investimentos privados na ordem de R$8,6 bilhões de reais, 

algo que se deve também a existência de fábricas de equipamentos eólicos no Brasil e ao 

histórico conhecimento tecnológico da exploração dos recursos hídricos como fonte de 

energia, o que facilita a instalação das Pequenas Centrais Hidrelétrcias
168

. 

A criação da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), cujos dispositivos foram 

recentemente alterados pela Lei Federal n.º 12.783, de 11 de janeiro de 2013, cuja natureza de 

fundo mantido por contribuições privadas, recolhidas das quotas anuais pagas por todos os 

agentes que comercializem energia com consumidor final, mediante  encargo tarifário 

incluído nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão ou de distribuição, dos pagamentos 

anuais realizados a título de uso de bem público, das multas aplicadas pela Aneel a 

concessionárias, permissionárias e autorizadas, e de parte dos créditos da União. 

Além de se prestar à meta da universalização do acesso à energia elétrica, funciona 

como subvenção econômica destinada à modicidade da tarifa de fornecimento de energia 

elétrica aos consumidores finais integrantes da Subclasse Residencial Baixa Renda e tem sua 

aplicação também na promoção da competitividade entre as fontes de energia eólica, 

termossolar, fotovoltaica, pequenas centrais hidrelétricas, biomassa, outras fontes renováveis 

e gás natural (art. 13, I, II e VI). Se numa etapa inaugural a previsão das fontes renováveis 

apoiadas pelo PROINFA era bastante restrita, a abertura trazida com a nova legislação já 

aponta que as próximas intenções programas governamentais provavelmente irão levar em 

conta, diversas outras matérias-primas na geração elétrica. 

Os diversos aspectos da regulamentação do PROINFA resultaram na edição do 

Decreto Federal n.º 4.541, de 23 de dezembro de 2002, com as alterações do Decreto n.º 5.025 

de 30 de março de 2004 e do Decreto n.º 7.583, de 13 de outubro de 2011. Neste instrumento 

foram detalhadas as fontes de recursos, sua destinação, fonte de prioridade, gestão, tarifas de 

transmissão. Já o Decreto n.º 5.025/2004, conceitua as figuras do Produtor Independente 

Autônomo (PIA) e do Produtor Independente de Energia Elétrica (PIE), além de dispor sobre 

as chamadas públicas e atribuir ao Ministério de Minas e Energia a Coordenação das ações 
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 BRAGA JUNIOR, Sérgio Alexandre Morais. Energia eólica e o PROINFA – programa de incentivo às fontes 

alternativas de energia. In: Direito das energias renováveis. In: GUIMARÃES, Patrícia Vilar Borba; XAVIER, 

Yanko Marcius de Alencar (Orgs.). Ceará: Konrad Adenauer Stiftung, 2010, p. 216. 
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relacionadas ao desenvolvimento do programa como um todo. 

Conforme art. 12, I, V e VI, do mesmo Decreto, compete à ELETROBRAS a 

elaboração do Plano Anual do PROINFA, o demonstrativo da energia contratada e da energia 

gerada das centrais geradoras do Programa e a previsão para despesas necessárias às 

atividades relacionadas ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) ou outros 

mercados de carbono e o demonstrativo das despesas efetivamente ocorridas. 

O art. 5, § 1.º atrela em âmbito nacional o compromisso expresso do PROINFA com 

o desenvolvimento sustentável, concebendo as suas diversas revisões e planejamentos no 

âmbito de um conjunto de ações voltadas para a máxima eficiência energética e o mínimo de 

dano ao ecossistema. A energia como ponto crucial do desenvolvimento econômico é dentro 

dessa disciplina tratada de forma a contemplar também a sustentabilidade da matriz 

energética. A própria ideia de renovação, inerente a fontes como a hidráulica, biomassa e 

eólica, evoca o conceito de continuidade, ou seja, de possibilidade de manutenção das fontes 

para as presentes e futuras gerações
169

. A passagem de um modelo cujo consumo implica no 

esgotamento dos recursos para outro que é capaz de aproveitar os recursos da natureza sem 

provocar o esgotamento das matérias primas é iniludivelmente capaz de se inserir no escopo 

material que propõe o desenvolvimento sustentável. 
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 PASSEGGI, Alicia Violeta Botelho Sgadari. A inserção das energias renováveis na matriz energética 

brasileira como instrumento de efetivação do desenvolvimento sustentável no brasil. In: Direito das Energias 

Renováveis. GUIMARÃES, Patrícia Vilar Borba; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar (Orgs.). Ceará: Konrad 

Adenauer Stiftung, 2010p. 51. 



103 

 

 

4. A ENERGIA EÓLICA NA CONJUNTURA DA REGULAÇÃO DO SETOR 

ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

 

4.1 A REGULAÇÃO ECONÔMICA COMO INSTRUMENTO JURÍDICO 

 

 

As atividades energéticas, pelas suas fortes características econômicas e presença no 

cotidiano das instituições do país, não deixam de ser apreendidas também no campo dos 

instrumentos jurídicos que normatizam os serviços públicos. Mesmo o manejo das energias 

renováveis, cuja origem seja elioelétrica ou não, também estão sujeitas à regulação técnica das 

suas particularidades. A compreensão desta faceta e do regime de competência dos agentes 

envolvidos demanda aprofundamento conceitual da regulação econômica como instrumento 

jurídico no panorama constitucional estabelecido. 

A conformação do Estado em um texto constitucional deve refletir com 

fidedignidade suas principais características políticas, sociais e econômicas. Justamente em 

razão de sua evolução pautada nas tendências de cada época é que o Brasil viu surgir e se 

esgotar a vigência de vários textos constitucionais. Entretanto, como bem explana Paulo 

Bonavides
170

, a Constituição se consubstancia em uma ideia fundamental: a limitação da 

autoridade governativa, que inicialmente se lograria mediante a separação dos poderes para 

pouco a pouco vir a contemplar diversas outras situações sociais. Edilson Pereira Nobre 

Júnior
171

 elucida ainda sobre o assunto, que não é mais possível pôr em dúvida, na atualidade 

a interferência estatal na seara econômica, tendência visível já nas Constituições do México 

(1917) e da Alemanha do primeiro pós-guerra (1919). 

 A limitação ao governante também deve ser operada no Plano econômico e, sendo a 

Norma Fundamental a tradução jurídica das feições estatais, é perfeitamente possível que 

disponha sobre o modo pelo qual tais atividades serão reguladas, quais as características e 

princípios da ordem econômica e as competências privativas dos entes públicos para este 

setor. As normas pertinentes à economia não são, entretanto, independentes do sistema 

jurídico, ao contrário, integram-no. Devem ser interpretadas não apenas com base em 
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 BONAVIDES, Paulo. BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 

2011, p. 36-37. 
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 NOBRE JUNIOR, Edilson Pereira. Intervenção estatal sobre o domínio econômico, livre iniciativa e 

proporcionalidade: céleres considerações. Revista de Direito Administrativo (RDA), Rio de Janeiro, v. 224, 

abr./jun. 2001, p. 284. 
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postulados de origem nas ciências econômicas, mas naquilo que de econômico a Constituição 

e a legislação incorporaram. 

 As Constituições surgidas no Século XX passaram a tratar expressamente de normas 

com cunho econômico e voltadas para questões sociais. A ordem econômica passou a 

reconhecer a importância de diversos valores para a sua realização plena, como a valorização 

do trabalho humano, a incolumidade do meio ambiente e a livre iniciativa. Os projetos 

econômicos dos estados não teriam mais coincidência apenas com pautas monetárias 

imediatistas, mas como um panorama de bem estar generalizado. Uma parte da doutrina 

destaca que mesmo antes da positivação destes dispositivos, já era possível conceber tais 

normas implicitamente
172

. 

A participação do Estado na economia pode variar ao longo da história entre 

momentos mais e menos intervencionistas. O fluxo destas características não é linear no 

tempo, sendo possível identificar até mesmo sobre a égide da Constituição Federal de 1988, 

episódios de intensa intervenção
173

, com o congelamento de preços e, posteriormente, 

reformas de cunho liberal. Os serviços de energia elétrica, dentre tantos outros, estão 

profundamente inseridos neste processo, como adiante será tratado. 

 Eros Roberto Grau
174

 concebe juridicamente a Ordem Econômica na Constituição de 

1988, como um conjunto de princípios e regras que compreendem uma ordem pública, uma 

ordem privada, uma ordem econômica e uma ordem social. Para André Ramos Tavares
175

, 

entretanto ―a ordem econômica constitucional seria o conjunto de normas que realizam uma 

determinada ordem econômica no sentido concreto, dispondo acerca da forma econômica 

adotada‖. 

 A par destas propostas de definição teórica, impende notar que a concepção de 

capitalismo constitucional não se confunde com a promoção de práticas liberais de mercado 

no estilo clássico, ao revés tenta estabelecer um equilíbrio normativo entre as possibilidades 

jurídicas de exploração econômica das riquezas e potenciais latentes de produção, como: os 

recursos naturais, a força de trabalho humana
176

, as vias terrestres, marítimas e aéreas, dentre 
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 MOREIRA, Egon Bockman. O direito administrativo da economia e a atividade interventiva do estado 

brasileiro. In: Direito administrativo - estudos em homenagem a Diogo de Figueiredo Moreira Neto. 
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175
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outros. O constituinte buscou com esta postura resguardar a dignidade da pessoa humana, 

limitando as possibilidades de intervenção nos bens e nos indivíduos apenas com o fito único 

de gerar riquezas descomprometidas do progresso encarado em sua abrangência global. Em 

que pesem as diversas disposições de índole social e prestacional, a Constituição Federal de 

1988 realmente é capitalista. Possui como valores inseridos no rol do art. 170, a livre 

iniciativa e a livre concorrência, que são características de sistemas de tradição liberal. 

Mesmo assumindo diversos compromissos referentes à prestação de serviços em favor da 

coletividade, em diversas hipóteses não pode fazer isso de maneira autônoma, precisando 

delegar estes compromissos a outros agentes, que desempenhe o serviço público enquanto 

atividade econômica comum, inclusive fomentando a postura concorrencial. 

A forma eleita hoje para o Estado atuar na economia não compreende o 

empreendedorismo direto pelos Entes Públicos, ficando este ao cargo dos agentes privados. 

Aliás, ficou assegurado pela própria Constituição a todos, o livre exercício de qualquer 

atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, com exceção dos 

casos previstos em lei. Decorre deste aspecto a responsabilidade do Estado de positivar 

expressamente em quais casos a atividade privada pode sofrer restrições, as quais não devem 

ser arbitrárias o comportar interesses escusos e desvios de poder, mas se encaixar em uma 

proposta de planejamento estratégico de longo prazo. Como bem expõe Fernando Dias 

Menezes de Almeida
177

, o modelo adotado pelo Brasil como forma de regulação teve como 

consequência evidente o abandono de um modelo de organização administrativa com base em 

mecanismos que permitissem a exploração de atividades econômicas e a realização de 

investimentos diretamente pelo Estado, ou por entidades a ele vinculadas, adotando-se em seu 

lugar, uma plataforma que contempla instrumentos pelos quais a Administração fixa as 

diretrizes, estimula e controla a atuação privada naqueles serviços cujo interesse público seja 

mais sensível. 

Diversas celeumas ocorrem já nos aspectos terminológicos modernos que a 

disciplina da regulação econômica exige. Inspirada no modelo norte americano, a 

normatização das agências reguladoras no Brasil guarda suas peculiaridades. Aqui as agências 

tem natureza de autarquias especiais, enquanto nos Estados Unidos, praticamente todos os 

                                                                                                                                                         
afirma que ―porém ele está muito além da necessidade econômica de suprir as necessidades materiais – é uma 

necessidade, inerente à natureza humana e ao instituto da auto preservação e progresso pessoal‖. (SLAIB 

FILHO, Nagib. Direito constitucional. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 702). 
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órgãos do Poder Executivo podem ser denominados como Administrative Agency
178

. O 

vocábulo inglês regulate, por ser muito abrangente, também pode assumir a conotação de 

regulamentação
179

, e não apenas de regulação, sendo que a doutrina americana classifica 

algumas de suas administrative agencies como regulatory agencies. 

Enquanto instrumento jurídico, a regulação econômica deve estabelecer os 

mecanismos e premissas que autorizam o Estado a intervir na liberdade do mercado através de 

normas jurídicas, com força cogente. As bases valorativas gerais deste comportamento devem 

estar contidas na própria Constituição Federal, enquanto o formato institucional amiúde deve 

decorrer direta ou indiretamente da Lei, em observância ao princípio da legalidade, 

indissociável da concepção contemporânea de administração pública. O setor elétrico, dentro 

de suas peculiaridades não escapa a incidência desse método de organização da economia, 

gozando de suas características específicas.  

Para compreender estas premissas faz-se necessário fixar qual seria a noção de 

regulação do ordenamento jurídico brasileiro, como forma de discutir as suas razões e modos. 

 

 

4.1.1 Regulação no ordenamento brasileiro 

 

 

A prioridade do exercício de atividades econômicas pelo particular, em detrimento do 

Poder Público decorre diretamente do art. 173, da Constituição, que igualmente impõe como 

limites à atuação estatal neste campo as hipóteses previstas no próprio texto constitucional ou 

outras decorrentes de Lei, quando necessárias aos imperativos de segurança nacional e da 

tutela de relevantes interesses coletivos. Entretanto, diversas são as hipóteses em que é 

possível a intervenção no domínio da economia, como: a normativa, a repressiva, tributária, 

regulatória e exploração direta da atividade econômica
180

. 

Muitas são as situações que podem exemplificar isso, como a edição de lei que 

proíbe a exploração de atividade econômica, a criação de monopólios em favor de entes 

públicos, ou mesmo a reserva de algumas atividades econômicas como sendo serviços 

públicos, executáveis pelos particulares na medida em que se submetam à concessão, 
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permissão ou autorização
181

. A regulação é uma autêntica forma de intervenção do Estado no 

domínio da economia. 

A partir da dicção do art. 174 da Constituição de 1988, o conceito de regulação que 

importa ao direito brasileiro e a opção de ter, na figura do Estado – em sua concepção ampla 

de Poder Público e não de Estado-membro – o ente responsável por lhe dar cumprimento foi 

positivado.  Assim, para o texto constitucional, como agente normativo e regulador da 

atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo 

e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 

O ordenamento brasileiro deu um sentido bastante amplo à regulação da atividade 

econômica exercida pelo Estado. As prerrogativas de controle abarcam-no como agente 

normativo, ou seja, capaz de editar normas de caráter geral, cuja finalidade seja 

especificamente intervir nesta seara; e, regulador das atividades desenvolvidas. A amplitude 

do termo ―normativo‖ é motivo de destaque para o assunto, haja vista que ao empregar 

normativo ao lado de regulador, a Lei Maior deixou os sentidos de legislativo e regulamentar 

incluídos no normativo, mas não vedou que o ―regulador‖ possa incluir outro sentido de 

normativo: infralegal e, eventualmente infra-regulamentar
182

. Assim, a abrangência do sentido 

―normativo regulador‖ é distinta, complementar e não se confundi com ―legislativo‖ ou com 

regulamentar. 

A expressão atividade econômica, tal como está empregada, possui sentido amplo, 

abrangendo tanto as atividades econômicas em sentido estrito quanto os serviços públicos. 

Muitas vezes os serviços públicos podem assumir feições mais próximas da atividade 

empresarial particular, por lidar com a utilização de bens, serviços e recursos escassos, 

exigindo contraprestação pecuniária pelo seu proveito. Infere-se do regime jurídico atinente à 

matéria que são serviços públicos as atividades econômicas assim definidas pela Constituição 

ou pela Lei como tal. A distinção entre atividade econômica stricto sensu e serviço público, 

não decorre da natureza material da ―atividade‖, mas da sua adjetivação como tal pelas 

instâncias legitimadas para tanto – Poder Legislativo, em sua atividade ordinária ou o poder 

constituinte derivado. Advém de uma opção política, seja de preservar aquele determinado 

setor na esfera do controle público, ou de entrega-lo à condução regulada da iniciativa 

privada. Os serviços públicos se submetem ao regime jurídico de direito público, as demais 

atividades econômicas ao regime privado. Este aspecto se torna mais facilmente aferível 
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quando o texto constitucional ao tratar do planejamento das atividades econômicas, diz ser 

este determinante para os serviços públicos e indicativo para o setor privado.  

Muitos são os mecanismos de intervenção à disposição da atividade regulatória e da 

intervenção estatal no domínio da economia. Dois outros dispositivos constitucionais fazem 

menção à atividade regulatória, o art. 21, XI, que dispõe sobre a concessão dos serviços de 

telecomunicação e a criação de um órgão regulador do setor, e o art. 177, § 2.º, III, que trata 

do monopólio da União sobre as atividades do petróleo, igualmente com a criação de um 

órgão regulador para o controle da exploração econômica da área. A criação de agências 

reguladoras, portanto, se apresentou como mais um dos recursos de que o Estado dispõe para 

intervenção na economia, limitando-se o texto constitucional à referência de duas 

modalidades. 

A menção sobre duas agências reguladoras não obsta a criação de outras. A 

prerrogativa de instituir novos órgãos dessa natureza não deve ter uma leitura restritiva. Em 

verdade, a Constituição reconhece ao Estado as competências regulatórias e a criação de 

agências é apenas um instrumento de concretização deste poder. Outro argumento relevante é 

trazido por Fernando Dias Menezes de Almeida
183

 quando nota que a Constituição ao fixar as 

competências dos entes da Federação menciona a função ou atividade a ser desempenhada, 

sem nada dizer quanto aos instrumentos que devam ser adotados em termos de organização 

administrativa.  

Não seria prudente o esgotamento das estruturas administrativas de maneira 

equivalente para todo o universo de entes administrativos, cada qual possui as suas 

especificidades, requerendo modelos distintos de desconcentração e descentralização 

administrativa, até para que se alcance maior êxito na satisfação das políticas públicas. 

Questão mais complexa é referente à origem dos poderes normativos inerentes á 

atividade regulatória, sua hierarquia e legitimidade. Exceções ao princípio da legalidade 

previsto no art. 5, II, da Constituição Federal, só podem decorrer, por uma questão de 

hierarquia no ordenamento jurídico, do seu próprio texto. E efetivamente é isso que acontece 

quando o art. 174, caput, da CF, concede à atividade reguladora uma atribuição ―normativa‖ 

distinta da que se perfaz com a promulgação de leis ou com a edição de regulamentos pelo 

Chefe do Poder Executivo. Seria uma prerrogativa distinta. A convivência destas diversas 

prerrogativas de criação de normas abstratas e gerais trata-se antes de uma questão de 
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definição de competência. Na situação em que couber regulamento, a atividade reguladora 

será a ele subordinada, quando não couber o regulamento e igualmente não for o assunto 

objeto de Lei, como na disciplina de assuntos internos da própria entidade e da explicitação de 

conceitos e parâmetros técnicos na área específica de sua atuação
184

, é plausível a adoção de 

resoluções normativas. A posição que o termo ―normativo‖ deve abranger para não assumir 

quaisquer feições abusivas
185

, devendo guardar razoabilidade. 

 

 

4.1.2 Agências reguladoras 

 

 

  Ao dispor sobre as agências regulatórias, a Constituição Federal agiu de maneira 

meramente indicativa, não esmiuçando as suas características pormenorizadamente. Deixou 

este tarefa ao legislador infraconstitucional. Dúvidas não persistem sobre a competência do 

Poder Executivo para a iniciativa dos projetos de lei que tratam sobre os órgãos da 

Administração pública
186

. A descentralização autárquica, depois de certo declínio nas décadas 

antecedentes, surgiu como a melhor alternativa para conciliar a atuação de regulação e 

controle do Estado
187

, vindo a prevalecer. O próprio Supremo Tribunal Federal, por ocasião 

do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade
188

 ratificou o modelo eleito pelo 

Governo Federal para organizar as autarquias especiais reguladoras. Este modelo compreende 

a instituição das autarquias por meio de lei específica e não apenas nas duas hipóteses 

previstas pela constituição (telecomunicações e exploração do petróleo), de modo que 

havendo a necessidade de aperfeiçoar a regulação de determinada atividade econômica poderá 

ser instituída agência reguladora. 
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A tradicional submissão de todos os órgãos da administração ao poder hierárquico 

também ficou relativizada no novo modelo destas agências. A autonomia concedida pela Lei 

diante da sua função predominantemente técnica veio como forma de evitar interferências 

políticas ou ideológicas referentes aos objetivos de um ou de outro propósito situacionista.  

O campo normativo e regulatório das agências prima pelos interesses sociais como 

fim último de sua atuação. Esta posição lhes exige uma conformação institucional 

suprapartidária, no sentido de sofrer o mínimo possível as influências políticas da gestão. A 

explicação plausível para esta moldura está na própria necessidade de garantir a 

imparcialidade das ações técnicas do ente administrativo; ao dispor e regular tecnicamente o 

funcionamento e a delegação de setores vitais para a nação, como: serviço de energia elétrica, 

telefonia, águas e etc., os influxos de grupos de interesse podem inverter os papéis entre 

regulador e regulado, vindo estes últimos interferir substancialmente nas decisões daquele. 

As considerações acerca deste assunto remontam à teoria da captura das entidades 

regulatórias (capture theories), surgida nos Estados Unidos da América no fim dos anos 

sessenta, sendo o trabalho de George Stigler, de 1971 (The Theory of Economic Regulation), 

considerado o marco das tratativas doutrinárias do assunto
189

. A captura seria a atração que os 

técnicos da agência ou os dirigentes da agência, em seu processo decisório, sofrem em razão 

basicamente de três fatores: ideológico, partidário e corporativo
190

.  

Ressalte-se que estes riscos permeiam não apenas as agências reguladoras, mas todos 

os órgãos em que a Administração se subdivide. Quando se fala que o formato especial das 

agências lhes garante autonomia diferenciada no tocante às influências externas de qualquer 

natureza, não se pode conceber a contrario sensu, que as outras estruturas da Administração 

não sofram estas influências. Por alguma razão optou o legislador por delinear um quadro 

próprio apenas para as autarquias especiais que atuam na regulação das atividades 

econômicas, apesar da imparcialidade como princípio constitucional orientar a sobreposição 

dos interesses públicos em todas as estruturas de poder, e não apenas das agências 

reguladoras.  

Se for certo que as garantias das agências possibilitam um grau superior de 

autonomia, minimizando graves riscos como: concussão, ligado ao tema da corrupção que 

permeia nossas instituições; o risco de contaminação de interesses, que envolve a assunção de 
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interesses do regulado pelo agente regulador; o risco da insuficiência, que toca à questão do 

esvaziamento dos recursos da Agência Reguladora e, o risco de captura pelo poder político, 

em que há confusão entre a entidade reguladora e os blocos de poder
191

, tudo que desse 

modelo não seja incompatível com a gestão hierarquizada das outras esferas da administração 

poderia ser ―exportado‖ a fim de poupar toda a complexidade administrativa dos mesmos 

riscos. 

A independência das Agências Reguladoras se deve a alguns fatores bem explicitados 

por Floriano Marques Neto
192

, referentes à presença de uma instância superior colegiada, a 

autonomia gerencial e ao mandato fixo dos dirigentes, que não devem coincidir com 

mandatos políticos.  

Essa autonomia também se reflete na inserção diferenciada no quadro hierárquico do 

Poder Executivo, uma vez que as agências são a última instância administrativa decisória em 

sua área de atuação
193

. Nos demais órgãos as decisões estão normalmente sujeitas aos 

recursos hierárquicos perante o Chefe do Poder Executivo, o que não ocorre nas agências 

reguladoras, de maneira que a irresignação dos regulados se encerra no seu próprio âmbito. Se 

assim não fosse, seria difícil visualizar uma real impossibilidade de ―captura‖ pelo poder 

político, que orienta os chefes dos entes federados. 

Os mecanismos de regulação postos à disposição das agências reguladoras são 

variados, envolvendo a edição de normas infralegais, a competência para compor conflitos, a 

fiscalização do setor regulado, a possibilidade de impor barreiras à entrada de novos agentes e 

a legitimidade para expedir os atos de outorga de concessões, permissões e autorizações
194

. 

Muito se fala em um déficit democrático das agências reguladoras, uma vez que seus 

representantes gozam de legitimidade indireta para os cargos aos quais são indicados. A 

publicidade acentuada dos seus atos e a existência de mecanismos de participação da 
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sociedade civil e dos regulados na tomada de decisão são apontados como algumas das 

formas que podem mitigar o tecnicismo alheio ao referendo direto por parte da população
195

. 

Apesar de cada agência guardar as suas especificidades, a Lei Federal n.º 9.986, de 

18 de julho de 2000, representou o esforço de uniformizar os aspectos referentes aos recursos 

humanos. A propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade
196

 resultou na suspensão de 

vários de seus dispositivos, começando já pelo art. 1.º que impunha o regime jurídico 

trabalhista comum a todos os servidores das agências, excluindo-os das garantias atribuíveis 

aos servidores estatutários
197

.  

Outros aspectos permaneceram inalterados, como a indicação de cargos em comissão 

pelo Órgão máximo de deliberação, Conselho Diretor ou Diretoria, e não pelo Diretor da 

Agência
198

, o que representa uma grande alteração em relação à tratativa dada ao assunto 

pelas demais esferas da administração pública. Todavia, a quantidade de diretores de cada 

agência não foi objeto de disposição uniforme, o que abre o tema para discussões que 

envolvam a maior ou menor abrangência da atividade regulada, situação que pode abrir o 

leque para a composição por um maior número de representantes da sociedade civil. 

O tempo de mandato dos dirigentes e dos conselheiros é outro assunto que restou 

para a disciplina das leis específicas de cada agência, sendo garantido que estes só perdem os 

seus cargos em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou por meio de processo 

administrativo disciplinar
199

, salvo graves condições diversas expressamente previstas na lei 

que estruturar a agência.  Outra regra digna de nota é a denominada ―quarentena‖, por meio 

da qual o ex-dirigente fica impedido para o exercício de qualquer atividade ou serviço no 

setor regulado pela respectiva agência por um período de quatro meses, contados da 

exoneração ou do término do seu mandato. Diante dos vários aspectos controversos, estas 

prerrogativas se afiguram como as mais relevantes para o assunto da autonomia das agências. 

Com o transcurso da década de 1990 diversas agências foram criadas, entretanto, por 
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razões de pertinência, o nosso estudo se deterá sobre as estruturas e competências da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e as demais entidades criadas para auxiliar a regulação 

do setor elétrico do Brasil, com a utilização das variadas fontes de energia disponíveis. 

 

 

4.1.3 Concessões, permissões e autorizações de serviço público 

 

 

A fim de dar maior clareza aos procedimentos adotados para a prestação dos serviços 

de energia elétrica é preciso rememorar os conceitos dos institutos administrativos da 

concessão, autorização e da permissão. De fato, a Constituição Federal atribui expressamente 

à União a competência privativa para explorar os serviços, as instalações de energia elétrica e 

o potencial hidrelétrico
200

, nos termos do art. 21, XII, ―b‖. 

Em verdade, o poder normativo concedido ás agências reguladoras é determinante 

para todos os particulares que sejam detentores de concessão, permissão ou autorização de 

serviços públicos. Seja do ponto de vista da qualidade ou dos critérios técnicos, os 

beneficiados pela delegação devem vigiar pelo cumprimento dos critérios indicados pelas 

agências. 

A celebração de contrato específico de concessão ou permissão e a obtenção de 

autorização devem observar certas formalidades, indispensáveis para que terceiros possam 

prestar ou usufruir de serviços e bens que integram o patrimônio jurídico privativo do Poder 

Público. Essa é a regra que se infere do art. 175, da Constituição, quando dispõe sobre a forma 

de escolha dos terceiros que poderão deter as prerrogativas de explorar o serviço público, 

elegendo o critério da licitação, da política tarifária e da obrigação de manter o serviço 

adequado. Esta última meta remete à competência legislativa para esmiuçar os critérios de 

satisfatoriedade das políticas públicas relacionadas a qualquer serviço eventualmente 

delegado. 

A licitação, por ser processo competitivo aberto para participação de qualquer 

interessado que preencha os requisitos de qualificação técnica previstos no Edital, privilegia a 
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outros admitem execução indireta, através de delegação a pessoas de direito público ou privado‖. (MEIRELLES, 

Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 343). 
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impessoalidade e a eficiência, na medida em que prima pelo melhor custo benefício possível 

para a contratação. 

O conceito legal de concessão de serviço público foi definido pela Lei Federal n.º 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, em sue art. 2, II e o de permissão no mesmo artigo, inciso 

IV
201

. Estes dois procedimentos administrativos, juntamente com a autorização, que é ato 

precário, possuem amparo também no art. 21, XI e XII, da Constituição, como válidos para a 

exploração por terceiros dos serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; instalações 

de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água; navegação aérea, 

aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária; serviços de transporte ferroviário e aquaviário; 

serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; e, serviços de 

portos marítimos, fluviais e lacustres. A presença destas três modalidades administrativas de 

delegação dos serviços públicos possui é bastante marcante em todo o ordenamento da 

energia elétrica. 

Percebe-se que a modalidade de licitação inicialmente acolhida pela legislação era a 

de concorrência pública, por ser considerada, à época, capaz de proporcionar a maior 

amplitude de concorrência e se amoldar a complexidade do objeto
202

. Com o passar do tempo, 

inicialmente a partir da edição da Lei Federal n.º 9.427/96, que criou a ANEEL, outras 

modalidades passaram a ser admitidas, como foi o caso do leilão para exploração de 

potenciais hídricos com fins de geração de energia elétrica, nos termos do art. 24, caput
203

. 

Inobstante esse primeiro passo, foi com o advento da Lei Federal n.º 9.491, de 9 de 

setembro de 1997, que a modalidade licitatória do leilão foi estendida para quaisquer 

concessões, permissões ou autorizações realizadas no âmbito do Plano Nacional de 

                                                 
201

 ―Art. 2.  

(...)  

II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, 

na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu 

desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado; 

(...) 

IV - permissão de serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços 

públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, 

por sua conta e risco‖. 
202

 No mesmo sentido, Cláudio Santos Ortis, explica que: ―O art. 2.º reitera a determinação constitucional no 

sentido da necessidade de processo licitatório, determinando que esta se faça na modalidade concorrência. 

Esclarece-se que a licitação deveria ser feita por concorrência disciplinada pela Lei n.º 8.666/93, porque na 

época de publicação da Lei n.º 8.987/1995 esta era a modalidade que garantia a maior publicidade, e em tese, a 

participação de um maior número de proponentes. Leis posteriores, no entanto, criaram exceções para prever a 

modalidade de leilão nas concessões de geração de empreendimentos de transmissão.‖ (ORTIS, Cláudio Santos. 

As licitações de concessão de geração e transmissão de energia elétrica e os leilões combinatórios. In: Direito da 

energia elétrica no Brasil: aspectos institucionais regulatórios e socioambientais. CASTRO, Marcus Faro 

de; LOUREIRO, Luiz Gustavo Kaecher (Orgs.). Brasília: ANEEL, 2010, p. 83). 
203

 ―Art. 24. As licitações para exploração de potenciais hidráulicos serão processadas nas modalidades de 

concorrência ou de leilão e as concessões serão outorgadas a título oneroso.‖ 
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Desestatização, como se depreende do art. 4º, VI e § 3º
204

. A partir de então passou a ser mais 

clara a faculdade que dispunha o poder concedente para eleger o método mais apropriado, na 

situação concreta, de cada serviço a ser delegado. 

O critério do leilão de energia elétrica observa com justeza o licitante que apresenta o 

menor preço pela energia a ser vendida no mercado. A geração de energia é sem dúvida um 

fator estrategicamente crucial para que haja o acesso condigno ao bem da energia elétrica pela 

população. Desta feita, os leilões são feitos levando-se em consideração esta diretriz, 

pormenorizadamente descrita no art. 20, caput, e inciso VII, do Decreto Federal n.º 

5.163/2004
205

. É declarado o vencedor do leilão aquele que apresenta a menor tarifa. Para os 

serviços de geração de energia elétrica, é tomado como vencedor aquele que oferta lance com 

menor preço por MWh no Ambiente de Contratação Regulada (ACR)
206

. 

 

 

4.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA LEGISLAÇÃO SOBRE O SETOR ELÉTRICO 

 

 

O setor elétrico passou por uma regulamentação paulatina, cujo aperfeiçoamento 

deu-se no compasso dos próprios avanços econômicos e tecnológicos das diversas formas de 

exploração da energia. A análise da evolução histórica destas estruturas jurídicas é 

fundamental para a compreensão do modelo que adveio após as últimas reformas realizadas, 

responsáveis por dispor sobre as modernas características da geração, transmissão, 

distribuição e comercialização da energia elétrica. 

No início do Século XX, a Lei Federal n.º 1.145, de 31 de dezembro de 1903, que 

versou sobre a aprovação do orçamento dos Estados Unidos do Brasil para o ano de 1904, 

mencionou pela primeira vez, em seu art. 23, uma diretriz específica de investimento federal 

na edificação de usinas hidrelétricas com vistas ao fortalecimento da atividade, cujo potencial 
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 ―Art.  4º As desestatizações serão executadas mediante as seguintes modalidades operacionais: 

(...) 

IV - alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações.‖ 
205

 ―Art. 20.  Os editais dos leilões previstos no art. 19 serão elaborados pela ANEEL, observadas as normas 

gerais de licitações e de concessões e as diretrizes do Ministério de Minas e Energia, e conterão, no que couber, o 

seguinte: 

VII - indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento das propostas, observado o critério de 

menor tarifa;‖ 
206

 ORTIS, Cláudio Santos. As licitações de concessão de geração e transmissão de energia elétrica e os leilões 

combinatórios. In: Direito da energia elétrica no Brasil: aspectos institucionais regulatórios e 

socioambientais. CASTRO, Marcus Faro de; LOUREIRO, Luiz Gustavo Kaecher (Orgs.). Brasília: ANEEL, 

2010, p. 86. 



116 

 

 

natural já era sentido como bastante promissor.  

Por intermédio do Decreto Federal n.º 5.407/1904, a legislação dispôs com caráter 

normativo e organizacional, acerca dos direitos de acesso aos serviços de energia elétrica e 

das obrigações das concessionárias, dentre as quais é possível mencionar a realização de obras 

de extensão e ampliação da capacidade de atendimento nos perímetros urbanos e suburbanos 

previamente estabelecidos, desde que assegurado o importe da remuneração anual bruta nunca 

inferior à terça parte do respectivo custo, por um período de dez anos. Outro aspecto que 

merece destaque é o referente à faculdade concedida aos particulares de gerar e utilizar a sua 

própria energia elétrica, desde que não a fornecessem em prol de terceiros, a título gratuito ou 

oneroso, bem como não utilizassem os logradouros públicos
207

. 

Nota-se que nas suas origens o regime jurídico da energia elétrica buscou, através de 

agentes da iniciativa privada beneficiados com a concessão do serviço elétrico, obter 

contrapartidas de fortalecimento da infraestrutura urbana do sistema. Por outro lado, em 

virtude da impossibilidade inicial de uma cobertura integral de fornecimento, restou facultado 

aos particulares a produção individual para o próprio consumo. A característica da produção 

independente era presente também em razão das grandes dificuldades de proporcionar uma 

cobertura integral e de qualidade. 

Em síntese, conforme expõe Geraldo Pereira Caldas
208

, podem ser enumerados como 

princípios básicos deste diploma: a) concessão sem exclusividade; b) o prazo máximo de 

concessão de 90 anos; c) a revisão periódica das tarifas a cada cinco; d) redução tarifária 

quando os lucros excedessem 12%; e) princípio tributário de que as concessões seriam livres 

de quaisquer ônus estaduais ou municipais e de direitos aduaneiros; f) autorização para o 

concessionário promover desapropriação; g) faculdade ao governo de resgate da concessão a 

qualquer tempo mediante indenização; h) fiscalização da concessionária pelo Governo 

Federal. 

A Constituição Federal de 1891 primava pela descentralização, de modo que a União 

não era responsável pelas concessões, ficando estas à cargo dos municípios, por serem 

consideradas negócio local. Nas três primeiras décadas do século XX, a intervenção do Estado 

era pouco relevante, limitando-se a poucas medidas de regulamentação
209

. 

Mirando aperfeiçoar os instrumentos disponíveis e discriminar normas mais precisas, 
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 BEGO, Daniel José Justi. Universalização dos serviços de energia elétrica: evolução histórica e necessidade 

de regulação. In: Direito da energia elétrica no Brasil: Aspectos institucionais e socioambientais. CASTRO, 

Marcus Faro de; LOUREIRO, Luiz Gustavo Kaercher (Orgs.). Brasília: ANEEL, 2010, p. 232. 
208

 CALDAS, Geraldo Pereira. Concessões de serviços públicos de energia elétrica: face à Constituição 

Federal de 1988 e o Interesse Público. Curitiba: Juruá, 2002, p. 37. 
209

 CALDAS, Geraldo Pereira. op. cit., p. 37. 
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em 10 de julho de 1934 foi editado o Decreto nº 24.643, conhecido como Código de Águas, 

que apesar do nome foi de significativa importância para a normatização do setor elétrico 

nacional. As concessões para exploração do potencial das quedas d‘agua passaram as ser 

concedidas pelo Presidente da República referendado pelo Ministro da Agricultura, conforme 

dicção do art. 150
210

. 

A carência de iniciativas concretas e de investimentos específicos na geração de 

energia elétrica a partir de outras fontes primárias distintas da água, não representava uma 

preocupação administrativa imediata na década de 1930. Todavia, já ficou positivada a 

preocupação com a centralização das decisões nas mãos da União Federal. 

Atendendo aos anseios de desenvolvimento nacional intensamente presentes no 

discurso político da década de 1940, duas importantes companhias foram criadas: a 

Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), e a Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco (CHESF), ambas com apoio do Poder Público. 

Apenas com a edição do Decreto Federal n.º 41.019, de 26 de fevereiro de 1957, 

novas disposições – especificamente do artigo 138 ao 145 – acerca dos serviços elétricos 

foram inseridos no ordenamento jurídico, com destaque para a responsabilização das 

concessionárias para o custeio do sistema de distribuição da no perímetro urbano e a 

subvenção pública para particulares que desejassem expandir a rede de distribuição na zona 

rural. 

A partir deste momento a administração da energia elétrica (fiscalização de obras, 

serviços e instalações) passou a ser atribuição do Conselho Nacional de Águas e Energia 

Elétrica (CNAEE), da Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção Mineral do 

Ministério da Agricultura e dos Estados, desde que nas condições da transferência de 

atribuições realizada pela União, nos termos do artigo 7º e alíneas
211

. As normas já 

demonstravam uma tendência à centralização dos atos de controle administrativo, como 

concessões e autorizações, entretanto, pelas condições geográficas e visando uma alteração 

paulatina nas estruturas organizacionais, viu-se que nos termos do art. 37 do mesmo Decreto 

podiam ser delegadas atribuições aos Estados para desempenhar o papel de fiscalização. 

O Decreto n.º 62.655, de 03 de maio de 1968, regulamentou a execução de serviços 

de eletrificação rural para consumidores individuais ou reunidos em associação, mediante 

                                                 
210

 ―Art. 150. As concessões serão outorgadas por decreto do Presidente da República, referendado pelo ministro 

da Agricultura.‖ 
211

Art. 7º. A Administração dos serviços de energia elétrica compete:  

a) ao Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (C.N.A.E.E.);  

b) à Divisão de Águas do Departamento Nacional da Produção Mineral do Ministério da Agricultura;  

c) aos Estados, ou seus órgãos, no caso e nas condições de transferência de atribuições pela União. 
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autorização para uso privativo, conceituando no art. 1º o seu objeto
212

. A autorização passou a 

ser prerrogativa indelegável conferida ao Ministro de Minas e energia. 

No final dos anos setenta, o Decreto n.º 83.269, de 12 de março de 1979, promoveu 

alteração nos artigos 136 a 144 do Decreto n.º 41.019/1957, que passou a discriminar a 

responsabilidade do concessionário para, a título próprio, volver investimentos para reforço, 

melhoria e extensão de todas as linhas existentes, deixando ao encargo dos usuários o custeio 

de obas de melhoria da rede elétrica em níveis superiores ao fixado pelo Órgão de 

fiscalização, bem como de linhas exclusivas. Nos anos oitenta sucederam-se diversas portarias 

expedidas pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) objetivando a 

compatibilização de investimentos em âmbito nacional e a adequação ao Código Tributário 

Nacional
213

. 

O modelo vigente começou a dar fortes sinais de insuficiência nos primeiros anos da 

década de 1990, especialmente no referente ao potencial de expansão para alcançar as 

diversas áreas do país em sua integralidade e atender a demanda crescente. O momento de 

redemocratização, associado a pressões sociais tendentes à exigência de melhorias por parte 

do Estado, levou a uma reação preconizada por diversos setores da sociedade e até mesmo por 

organismos internacionais, exigindo a abertura para a iniciativa privada. 

Com efeito, um ambiente competitivo para a exploração dos serviços poderia trazer a 

redução de preços ofertados ao consumidor, desde que o modelo normativo de compensação 

pelo desempenho da atividade em prol do setor privado possibilitasse condições reais de 

competição. A redução da influência do Estado em atividades econômicas foi encampada 

também em outros setores especialmente detalhados na agenda do Plano Nacional de 

Desestatização (PND), promulgado pela Lei Federal n.º 8.031, de 12 de abril de 1990. 

A Lei n.º 8.631, de 04 de março de 1993, dispôs sobre a fixação dos níveis de tarifa 

para o serviço público de energia elétrica extinguindo o regime de remuneração garantida, 

vigente até então. No modelo então implantado os níveis das tarifas de fornecimento de 

energia elétrica a serem cobrados seriam propostos pelos concessionários estando sujeitas a 

homologação do Poder Concedente. A vigência da Lei ficou retardada até a entrada em vigor 

do Decreto Federal n.º 774/1993, que a regulamentou. 

                                                 
212

 O conceito de eletrificação rural foi dado pela própria norma, nos seguintes termos: ―Art. 1º É considerada 

eletrificação rural a execução de serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica destinada a 

consumidores localizados em áreas fora dos perímetros urbanos e suburbanos das sedes municipais e 

aglomerados populacionais com mais de 2.500 habitantes, e que se dediquem a atividades ligadas diretamente à 

exploração agropecuária, ou a consumidores localizados naquelas áreas, dedicando-se a quaisquer tipos de 

atividades porém com carga ligada de até 45kVA‖. 
213

 Neste sentido foram editadas as Portarias n.º 116/1980, n.º 93/1981 e n.º 5/1990, todas do Departamento 

Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE). 
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O advento de importantes normas como a Lei n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 

que regulamentou o art. 175 da Constituição Federal, dispondo acerca do regime de permissão 

e concessão de serviços públicos, além da Lei n.º 9.074, de 26 de dezembro de 1996, que 

disciplinou especificamente a concessão dos serviços públicos de energia elétrica. A partir da 

entrada em vigor deste último diploma, o setor elétrico assistiu ao desmembramento das 

empresas nos ramos de geração, distribuição e transmissão de energia, bem como do 

surgimento de empresas destinadas exclusivamente à comercialização. Em seguida, já na 

consolidação do ambiente de regulação adveio a Lei n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 

com a inserção institucional de novos atores, como a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL). Conforme Fabiana Gama Viana
214

, neste momento da história o Governo poderia 

ter encampado maiores esforços objetivando a universalização, de forma geral, a maioria dos 

contratos de concessão não estabeleceu metas de universalização, e a eletrificação rural 

acabou não sendo contemplada naquele momento de reestruturação, no qual poderiam ter sido 

criadas metas e incentivos para a expansão do serviço. 

A regulamentação do Programa Nacional de Eletrificação Rural tardou até 2 de 

dezembro de 1999, quando por meio de Decreto foi inserido em um conjunto de iniciativas 

relacionadas a outros programas como o Programa de Desenvolvimento Energético dos 

Estados e Municípios (PRODEEM), o Programa Nacional de Conservação de Energia 

Elétrica (PROCEL) e o Programa Comunidade Solidária, sob coordenação do Ministério de 

Minas e Energia e a ELETROBRÁS. Os recursos utilizados tiveram origem mista, 

envolvendo as distribuidoras, os Estados, os consumidores e a ELETROBRÁS, contando com 

recursos orçamentários oriundos da Reserva Global de Reversão (RGR) e do Uso de Bem 

Público, nos termos das Leis n.º 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 9.648, de 27 de maio de 

1998
215

.  

No ano de 2001, como decorrência de fatores que vão desde problemas com 

estiagem prolongada à ausência de investimentos adequados, o Brasil passou a conviver com 
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 VIANA, Fabiana Gama. Luz no campo e luz para todos: duas experiências em busca da plena 

universalização dos serviços de energia elétrica no Brasil. Itajubá: CERPCH – Centro Nacional de Referência 

em Pequenas Centrais Hidrelétricas. Disponível em: 

<http://www.cerpch.unifei.edu.br/arquivos/artigos/c46a1b297699d724e38c08795fd51d59.pd>. Acesso em: 

20.04.2013. 
215

 ―Apesar da intensa publicidade feita pelos criadores e gestores do programa, o Luz no Campo não representou 

uma quebra de paradigma, pois apenas financiou parte da responsabilidade da distribuidora. Entretanto, com 

base na legislação referente à participação financeira, houve o repasse de parte dos custos ao consumidor. Dessa 

forma, grande parte dos que poderiam ser beneficiados pelo programa acabou ficando de fora por não ter 

condições de arcar com os custos do empréstimo. O Luz no Campo mitigou a situação de falta de acesso ao 

serviço de energia elétrica; contudo a falta de um gestor e um comando legal capaz de definir e estabelecer as 

responsabilidades de metas de universalização, além da escassez de recursos necessários para a expansão da 

distribuição, impediram a plena universalização dos serviços de energia‖. (VIANA, Fabiana Gama. op. cit., p. 9). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9427cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9427cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9648cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9648cons.htm
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―apagões‖, situação que impôs o racionamento de energia. Essa situação serviu para 

evidenciar também a pouca experiência nacional com o manejo da regulação do setor 

elétrico
216

. 

A Medida Provisória n.º 14, de 21 de dezembro de 2001, posteriormente convertida 

na Lei n.º 10.438 de 26 de abril de 2002, tratou dos procedimentos emergenciais a serem 

adotados para conter os efeitos da crise e amenizar o prejuízo das concessionárias que, pela 

energia vendida à menor no período do racionamento, exigiram compensação financeira, 

financiada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

Inobstante isso, foi com a referida medida provisória que o Programa de Incentivo às 

Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) ganhou forma e se tornou o ―pontapé‖ na 

ampliação dos agentes inseridos no setor de geração de energia elétrica, diversificando a 

matriz elétrica com apoio às fontes renováveis de energia. O objetivo foi aumentar a 

participação da energia elétrica produzida por empreendimentos de Produtores Independentes 

Autônomos, concebidos com base em pequenas centrais hidrelétricas, biomassa e fontes 

eólicas. 

O protagonismo regulatório passou a ser exercido em caráter permanente pela 

ANEEL, cabendo-lhe a edição, por meio de resoluções, dos marcos normativos 

pormenorizados do setor elétrico. Desta maneira, a atividade normativa passou a ser um das 

contribuições mais fortes da Agência, definindo desde conceitos gerais a formas de cálculos 

de multas, metas e procedimentos administrativos. 

O maço regulatório do mercado elétrico adveio com a Lei Federal n.º 10.848/2004. A 

comercialização de energia elétrica entre concessionários, permissionários e autorizados de 

serviços e instalações de energia elétrica, bem como destes com seus consumidores, no 

Sistema Interligado Nacional (SIN) foi redimensionada, e duas novas modalidades de 

mercado implantadas, o ambiente de contratação regulada (ACR) e o ambiente de contratação 

livre (ACL). 

O denominado ―novíssimo‖ modelo foi regulamentado pelo Decreto n.º 5.163, que 
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 ―O marco regulatório foi sendo construído conjuntamente com a alienação das empresas estatais do setor. 

Essa opção política é explicitada quando se percebe que a desestatização iniciou-se pelo segmento da 

distribuição e não pelo de geração de energia elétrica. O resultado foi que a venda das empresas se deu a preços 

elevados e, por consequência, a tarifas igualmente altas, de modo a recuperar o alto investimento realizado pelos 

compradores. Assim, na década de 1990 existiu o que se pode classificar de falta de segurança regulatória no 

setor, o que se evidencia no ‗Apagão‘ ocorrido em 2001. (STEIN, Leandro Konzen. Os serviços de energia 

elétrica na ordem econômica constitucional de 1988. 2009, 192 f, p. 170. Dissertação (Mestrado em Direito) – 

Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul  (UNISC). Disponível em: 

<http://www.unisc.br/portal/images/stories/mestrado/direito/dissertacoes/2010/leandrostein.pdf>. Acesso em: 

20.04.2013). 
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tratou dos conceitos de agente vendedor, agente de distribuição, agente autoprodutor, 

consumidor livre e consumidor potencialmente livre. 

Por fim, em 11 de janeiro de 2013, a Lei Federal n.º 12.783, dispôs sobre a 

prorrogação das concessões vigentes e o regime de licitação para as concessões que não forem 

renovadas. Os contratos de concessão vigentes poderão ser prorrogados por mais 30 (trinta) 

anos, desde que constem as obrigações de: a) remuneração por tarifa calculada pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL para cada usina hidrelétrica; b) alocação de cotas de 

garantia física de energia e de potência da usina hidrelétrica às concessionárias e 

permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado 

Nacional (SIN), a ser definida pela ANEEL, conforme regulamento do poder concedente; e, c) 

submissão aos padrões de qualidade do serviço fixados pela agência reguladora. 

 

 

4.3 A REGULAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO 

 

 

Nós tópicos que seguem serão tratados os principais instrumentos e órgãos com 

atuação na prestação do serviço público de energia elétrica, a fim de situá-los no contexto da 

exploração da energia eólica. Antes disso, cabem algumas observações acerca dos serviços de 

energia na Ordem Econômica da Constituição de 1988. 

Como visto, nem toda competência pública é serviço público, visto que para ser 

considerada como tal precisa se amoldar aos critérios do art. 175, da Constituição. Os serviços 

e instalações de energia elétrica são competências materiais da União Federal com impacto 

premente na área econômica e, porque não dizer, no cotidiano de qualquer cidadão. A 

delegação dos serviços também tem como contrapartida entregar à iniciativa privada os 

investimentos necessários para a expansão dos serviços. 

As configurações jurídicas da regulação possuem apenas referências gerais na 

Constituição, restando ao legislador ordinário o papel de dar forma aos pormenores do 

assunto e, quando cabível, ao Chefe do Poder Executivo editar regulamento próprio (Decreto) 

para orientar os entes administrativos. 

 

 

4.3.1 Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 

 



122 

 

 

 

No arcabouço institucional vigente, coube a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), criada pela Lei Federal n.º 9.427/96, na modalidade de autarquia de regime 

especial, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, como sede no Distrito Federal e sem 

prazo definido para encerrar as suas atividades, o papel de regular o setor elétrico do país. 

O seu poder normativo e as competências de fiscalização abrangem a geração, a 

transmissão, a distribuição e a comercialização de energia elétrica, observadas as diretrizes e 

políticas articuladas pela União, conforme se depreende do art. 2º, caput, da mesma Lei. Não 

existem óbices para que a agência desenvolva as suas atribuições em regime de cooperação 

com outros órgãos públicos de natureza regulatória, ou não, criados no âmbito dos estados por 

meio da celebração de convênios. Esta competência era mais sentida antes da revogação do 

parágrafo único, do art. 2º, pela Lei Federal n.º 10.848/2004, que revogou a hipótese de 

articulação para o aproveitamento energético dos cursos d‘água. 

A reforma inserida pela Lei n.º 10.848/2004, foi ampla, não apenas porque criou 

novas competências para a ANEEL, mas porque encartou na titularidade do Poder Concedente 

diversas competências setoriais, como: a) elaborar o plano de outorgas, definir as diretrizes 

para os procedimentos licitatórios e promover as licitações destinadas à contratação de 

concessionários de serviço público para produção, transmissão e distribuição de energia 

elétrica e para a outorga de concessão para aproveitamento de potenciais hidráulicos; e, b) 

celebrar os contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica, 

de concessão de uso de bem público e expedir atos autorizativos, retirando-os da exclusiva 

incumbência da ANEEL, tal como se infere do Art. 3-A e seus incisos. 

A redefinição institucional no plano da Lei, cuja alteração depende de um processo 

legislativo específico e repleto de etapas, não obstou que a União, por meio de outro ato 

regulamentar, consubstanciado no Decreto federal n.º 4.932/2003, devolvesse estas 

competências à ANEEL a título de delegação entre entes públicos. A delegação por Decreto é 

ato que pode ser revisto a qualquer momento pelo Governo Federal, carecendo de solidez 

institucional. 

O art. 3º da mesma Lei dispôs, de maneira exaustiva, sobre as competências gerais da 

agência, mantendo-lhe com prerrogativas importantes, dentre outras, para: a) gerir os 

contratos de concessão ou de permissão de serviços públicos de energia elétrica, de concessão 

de uso de bem público; b) dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre 

concessionárias, permissionárias, autorizadas, produtores independentes e autoprodutores, 

bem como entre esses agentes e seus consumidores; c) zelar pelo cumprimento da legislação 
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de defesa da concorrência, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes 

do setor de energia elétrica; d) zelar pelo cumprimento da legislação de defesa da 

concorrência, monitorando e acompanhando as práticas de mercado dos agentes do setor de 

energia elétrica; e) aprovar as regras e os procedimentos de comercialização de energia 

elétrica, contratada de formas regulada e livre; f) promover processos licitatórios para 

atendimento às necessidades do mercado; e, g) definir as tarifas de uso dos sistemas de 

transmissão e distribuição. 

No pertinente as suas especificidades de recursos humanos, o art. 4º, da Lei 9.427/96 

estabelece, em concordância com a Lei Federal n.º 9.986/2000, a direção da agência por um 

diretor-geral e outros quatro diretores que deliberam de forma colegiada, nomeados pelo 

Presidente da República e aprovados pelo Senado Federal para mandato não coincidente de 

quatro anos. O período de quarentena é previsto no art. 9º, vedando a prestação de quaisquer 

serviços privados pelo período de 12 (doze) meses após o desligamento do cargo. 

 

 

4.3.1.1 Outorgas e prorrogações dos serviços de energia elétrica 

 

 

A implantação do modelo concorrencial no setor elétrico do Brasil exigiu 

transformações estruturais na cadeia, com uma disciplina jurídica diferenciada instituída pela 

Lei federal n.º 9.074/95, com as alterações da Lei n.º 10.848/04, em que foram isolados os 

serviços de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, antes 

passíveis de exploração em mais de uma modalidade pela mesma pessoa jurídica. 

Pelo art. 4º, § 5º, da Lei n.º 9.074/95, primordialmente as concessionárias, 

permissionárias e autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica que atuem 

no Sistema Interligado Nacional (SIN) ficaram proibidas de desenvolver atividades no âmbito 

da geração de energia elétrica, da transmissão de energia elétrica e da venda de energia a 

consumidores livres, exceto às unidades consumidoras localizadas na área de concessão ou 

permissão da empresa distribuidora, sob as mesmas condições reguladas aplicáveis aos 

demais consumidores cativos, inclusive quanto a tarifas e prazos. Estas disposições, contudo, 

não são aplicáveis às distribuidoras e cooperativas de eletrificação rural no atendimento de 

sistemas isolados e no atendimento ao seu mercado próprio, desde que seja inferior a 500 

GWh/ano e a totalidade da energia gerada seja a ele destinada. 

As restrições também se estenderam às concessionárias e autorizadas de geração de 



124 

 

 

energia elétrica com atuação no Sistema Interligado Nacional, que ficaram vedadas de se 

coligar ou controlar as sociedades que desenvolvem atividade de distribuição. A Lei previu 

inclusive a ocasião do estabelecimento de sanções em caso do descumprimento da separação 

absoluta das atividades de geração, transmissão e distribuição. 

A outorga inicial para quaisquer dos serviços, ou mesmo para prorrogação dos 

vínculos já existentes, podem ser feitos onerosamente, em favor da União, conforme art. 4º, 

§1º, da Lei n.º 9.074/95. O s custos para a implantação da atividade podem ser elevados, o que 

deve levar em conta um prazo de vigência para a exploração dos serviços capaz de amortizar 

os investimentos realizados, sem oposição ao preço razoável da tarifa. 

Como política de universalização do acesso aos serviços de energia elétrica a Lei n.º 

10.438/02, mediante seu art. 15, caput, autorizou o órgão regulador a promover licitação para 

distribuição em áreas já concedidas, desde que não hajam cláusulas de exclusividade nos 

contratos, que constituem um procedimento de exceção.  

 

 

4.3.2 Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 

 

 

Distintamente da ANEEL, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é pessoa 

jurídica de direito privado, instituída pelo art. 13, da Lei Federal n.º 9.648/98, sem fins 

lucrativos, especificamente para a coordenação e controle das operações da geração e da 

transmissão de energia elétrica, integrantes do Sistema Interligado Nacional (SIN), mediante 

autorização do Poder Concedente. Apesar de não deter as prerrogativas institucionais do 

Operador Nacional do Sistema Elétrico, compete à ANEEL o papel de fiscalização das 

atividades. 

Dentre as atribuições legais do ONS, a lei previu o planejamento e a programação da 

operação e o despacho centralizado da geração; a supervisão e controle dos sistemas 

eletroenergéticos nacionais interligados, das interligações internacionais e dos centros de 

operação de sistemas elétricos, além da contratação e administração de serviços de 

transmissão de energia elétrica e respectivas condições de acesso. Partem também da sua 

iniciativa as propostas enviadas ao Poder Concedente sobre ampliações das instalações da 

rede básica, bem como os reforços dos sistemas existentes, a serem considerados no 

planejamento da expansão dos sistemas de transmissão. Observe-se a que a responsabilidade 

pelo atendimento da ordem de programação de despacho de geração, visando à otimização 
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dos recursos energéticos do SIN deverá também ser objeto de auditoria da ANEEL.  

As atribuições previstas em Lei são meramente indicativas, não havendo óbice a 

definição do funcionamento da entidade, inclusive acerca da assunção de competências, por 

ato do poder concedente, o que aconteceu com a edição do Decreto Federal n.º 5.081, de 14 

de maio de 2004. O Operador Nacional do Sistema Elétrico possui composição bastante 

diversificada, contando com Assembleia Geral, Conselho de Administração e Diretoria, órgão 

colegiado ao qual competirá a direção geral das atividades. Apesar de manter acordo 

operacional com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, nos termos do art. 3, § 1º, 

I, do referido Decreto, a Entidade prima pelos aspectos de eficiência, continuidade e 

segurança dos serviços de energia elétrica, se interesses comerciais. 

O controle das operações de geração e transmissão de energia elétrica agrega ao ONS 

a competência consultiva acerca da viabilidade técnica dos requerimentos de acesso, quando 

envolverem instalações de transmissão, fornecendo aos interessados todas as informações a 

eles pertinentes, estando os aspectos das condições gerais de contratação do acesso 

discriminadas na Resolução da ANEEL n.º 281, de 1.º de outubro de 1999, com as reformas 

realizadas pela Resolução da ANEEL n.º 507, de 4 de agosto de 2012. A análise positiva é 

que habilita a definição de um ponto de conexão à rede. 

Em observância a determinação geral de liberdade de acesso à rede de transmissão 

para todos os agentes, as concessionárias do serviço público de transmissão deverão negociar 

e celebrar, com interveniência do ONS, os Contratos de Conexão com os usuários que 

venham a conectar-se em suas instalações, conforme art. 4, II, da Resolução n.º 281/99. As 

relações contratuais daí decorrentes podem levar em consideração a celebração de variados 

ajustes entre o acessante e o ONS para respaldar o controle centralizado das instalações de 

transmissão e atividades de geração, e outros com as concessionárias locais de transmissão e 

distribuição.  

  

 

4.3.3 Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) 

 

 

A nova definição dos agentes comercializadores do setor elétrico foi uma das grandes 

inovações trazidas pela Lei Federal n.º 10.848/04, que criou em seu art. 4º, a Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, instituída por autorização do Poder Concedente, regulada e fiscalizada pela 
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ANEEL, objetivando viabilizar as tratativas de comercialização de energia elétrica. 

A CCEE é integrada por titulares de concessão, permissão ou autorização, por outros 

agentes vinculados aos serviços e às instalações de energia elétrica, e pelos consumidores 

livres, nos termos do art. 15 e 16, da Lei n.º 9.074/95. Todas as regras de funcionamento da 

Câmara e a forma de participação dos agentes ficaram a cargo de regulamentação pelo Poder 

Concedente. Os custos operacionais da entidade decorrem de contribuições de seus membros 

e de emolumentos cobrados sobre as operações realizadas, sendo expressamente proibido que 

os agentes revertam estes custos em reajustes tarifários a serem adimplidos pelos 

consumidores. O § 5º, do art. 4º, estabeleceu que as regras para a composição de eventuais 

conflitos ou divergências entre os agentes da CCEE deverão dar-se pelo mecanismo da 

convenção de arbitragem, a ser tratado na convenção de comercialização e no estatuto social. 

Apesar estímulo dessa alternativa, não é plausível sustentar a absoluta impossibilidade de 

buscar no Poder Judiciário o mediador final das questões divergentes. 

Ao Decreto Federal n.º 5.163/2004 coube regulamentar a comercialização de energia 

elétrica e o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia 

elétrica. O art. 1.º, § 1º, I, II e III do Decreto, autorizaram a ANEEL a expedir os atos 

especiais contendo a convenção de comercialização, as regras de comercialização e os 

procedimentos adotados neste sentido, cabendo a CCEE apenas a execução dos parâmetros 

definidos. 

A maior inovação trazida pela nova regulamentação foi a subdivisão da 

comercialização em dois regimes distintos, cuja compreensão é essencial para a 

contextualização das energias renováveis e o seu aproveitamento. A instituição do Ambiente 

de Contratação Livre (ACL) e do Ambiente de Contratação Regulada (ACR) deu a roupagem 

do aprimoramento do setor elétrico, merecendo considerações específicas. 

 

 

4.3.3.1 Ambiente de Contratação Livre (ACL) e Ambiente de Contratação Regulada (ACR) 

 

 

Por definição legal, contida no art. 1.º, § 2º, da Lei n.º 10.848/04, o Ambiente de 

Contratação Regulada (ACR) foi instituído para a contratação regulada da compra de energia 

elétrica por concessionárias, permissionárias e autorizadas do serviço de distribuição de 

energia elétrica, para o fornecimento no mercado regulado comum, composto pelos 

consumidores cativo, que podem ser entendidos como aqueles que não preenchem os 
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requisitos normativos – capacidade de consumo – para serem considerados livres.  

O Ambiente de Contratação Livre (ACL) é desenvolvido mediante as operações de 

compra e venda de energia elétrica envolvendo agentes concessionários e autorizados de 

geração, comercializadores e importadores de energia elétrica e os consumidores que atendam 

às condições de livres, nos termos dos artigos 15º e 16º, da Lei n.º 9.074/95. A Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica manterá os registros de todos os contratos celebrados 

neste ambiente a fim de contabilizar o que foi produzido e o que foi consumido em relação ao 

contrato. 

É definida como obrigação das concessionárias, permissionárias e autorizadas do 

serviço público de distribuição de energia elétrica, conectadas ao Sistema Interligado 

Nacional (SIN), a garantia do fornecimento integral do mercado consumidor mediante 

contratação bilateral feita através de licitação. Os contratos oriundos desta relação são 

denominados de Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR), 

que definem os critérios da denominada compra de energia elétrica em pool.  

A contratação deverá observar ainda mecanismos de incentivo à contratação que 

favoreça a modicidade tarifária, prazos de antecedência de contratação e de sua vigência, 

condições e limites para repasse do custo de aquisição de energia elétrica para os 

consumidores finais com as devidas garantias, nos termos do art. 2, I, III e V, da Lei 

10.848/04.  

Os processos licitatórios para a compra de energia no ambiente regulado, de acordo 

com o art. 2º, §§ 5º e 6º, objetivam contemplar todos os setores da geração, abarcando os 

agentes provenientes de empreendimentos já existentes, de novos empreendimentos de 

geração, assim entendidos como os que não sejam detentores de outorga de concessão, 

permissão ou autorização até a data de abertura do processo público ou integrem 

empreendimento existente que venha a ser objeto de ampliação; além dos empreendimentos 

de geração de energia elétrica a partir de fontes alternativas. De acordo com o § 12º, as 

concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço público de distribuição de energia 

elétrica que tenham mercado inferior a 500 GWh/ano ficam autorizadas a adquirir energia 

elétrica do atual agente supridor, com tarifa regulada, ou mediante processo de licitação 

pública por elas promovido. 

O estabelecimento do padrão e das regras de leilões para a compra de energia elétrica 

pelas concessionárias do serviço público de distribuição no ACR foi objeto da Resolução 

ANEEL n.º 246, de 23 de maio de 2003, com arrimo no art. 6º, do Decreto n.º 4.562/2002. Os 

leilões podem ser direcionados especificamente para o abastecimento com energia elétrica 
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gerada a partir de fontes alternativas, como forma de estimular sua expansão. Notadamente, o 

art. 2º, § 8, dispõe que a contratação para o Ambiente de Contratação Regulada também 

deverá ser composta por energia proveniente de usinas eólias, de biomassa e pequenas 

centrais hidrelétricas, em atenção ao cumprimento do PROINFA. 

Os prazos das contratações deverão atentar para a energia elétrica proveniente de 

empreendimentos de geração existentes, cuja entrega terá início no ano subsequente ao da 

licitação e prazo de suprimento de no mínimo um e no máximo 15 (quinze) anos. Para a 

energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração, o início da entrega pode 

se dar a partir do 3º ou do 5º ano após a realização da licitação, com prazo de suprimento de 

no mínimo 15 (quinze) e no máximo 35 (trinta e cinco) anos. 

 

 

4.3.3.2 O Regime dos consumidores livres 

 

 

A reforma do setor elétrico implementada na década de 1990, resultou em muitos 

avanços, dentre eles o aperfeiçoamento da roupagem institucional dos consumidores livres. A 

liberdade, entretanto, ficou condicionada a potência a ser consumida e à tensão da carga 

elétrica. 

O regime da Lei n.º 9.074/95, em seus artigos 15º e 16º, delimitou as principais 

características e requisitos para a assunção do qualitativo de ―livres‖ por parte dos 

consumidores, bem como as suas prerrogativas diante do sistema interligado com estrutura já 

consolidada.  A primeira situação tratada foi com relação aos consumidores com carga 

superior a 10.000kW, que ficaram desvinculados de renovar contratos de fornecimento 

exclusivo, podendo ajustar o seu fornecimento, no todo ou em parte ,com produtores 

independentes, conforme o art. 15, caput, a partir da edição da Lei. Ficou assegurado também 

que passados três anos do início da vigência da norma, os consumidores livres poderiam 

estender sua opção de compra a qualquer concessionário, permissionário ou autorizado de 

energia elétrica do sistema interligado. 

No pertinente aos prazos dos contratos vigentes antes da edição desta Lei, o § 4º, do 

art. 15º, estabeleceu que os consumidores que não tiverem cláusulas de tempo determinado 

em seus contratos de fornecimento só poderão exercer a opção de contratação com produtor 

independente ou nos outros casos de acordo com prazos, formas e condições fixados em 

regulamentação específica, sendo que nenhum prazo poderá exceder a 36 (trinta e seis) meses, 
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contado a partir da data de manifestação formal à concessionária, à permissionária ou à 

autorizada de distribuição que os atenda. Os contratos com prazo fixo, a seu turno, mereceram 

respeito até o encerramento integral da vigência. 

Registre-se ainda que a diminuição dos quantitativos de carga e tensão tomados 

como parâmetro para a caracterização dos consumidores livres na Lei ficou a cargo do Poder 

Concedente, por meio de ato próprio depois de transcorrido, no mínimo, oito anos de vigência 

da Lei n.º 9.074/95. Esta faculdade permitiu a redefinição da potencia para abranger um 

número maior de consumidores livres. 

Para garantir a efetivação segura destas relações contratuais, o art. 15, § 6º, 

assegurou aos fornecedores e respectivos consumidores livre acesso aos sistemas de 

distribuição e transmissão de concessionário e permissionário de serviço público, mediante 

ressarcimento do custo de transporte envolvido, calculado com base em critérios fixados pelo 

poder concedente, ou por ente delegado para tanto. Para o acesso efetivo faz-se necessária a 

celebração dos contratos específicos com as distribuidoras e responsáveis pela transmissão do 

serviço público de energia elétrica. 

Para os novos consumidores, assim entendidos como os que ingressaram no mercado 

de consumo após a publicação da Lei, cuja carga for igual ou superior a 3MW e que estejam 

ligados ao sistema elétrico, é de livre escolha o fornecedor com o qual contratará, nos termos 

do art. 16º. Os casos de equiparação aos consumidores novos devem possuir previsão 

expressa na legislação ou em resolução normativa da ANEEL. 

 

 

4.3.4 Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

 

 

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma empresa pública, criada nos termos 

da lei Federal n.º 10.847, de 15 de março de 2004, vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia, que tem por finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a 

subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural 

e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética. 

Trata-se de um ente da administração indireta com preponderante característica de 

subsidiar o planejamento da política energética nacional. O seu capital é integralizado pela 

União por meio de capitalização e incorporação de bens móveis ou imóveis, conforme artigos 

2º e 3º. 
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Dentre o seu rol de atribuições, destacam-se as competências para a) realizar estudos 

e projeções da matriz energética brasileira; b) elaborar e publicar o balanço energético 

nacional; c) identificar e quantificar os potenciais de recursos energéticos; d) obter a licença 

prévia ambiental e a declaração de disponibilidade hídrica necessárias às licitações 

envolvendo empreendimentos de geração hidrelétrica e de transmissão de energia elétrica, 

selecionados pela EPE; e) elaborar estudos necessários para o desenvolvimento dos planos de 

expansão da geração e transmissão de energia elétrica de curto, médio e longo prazos; f) 

desenvolver estudos de impacto social, viabilidade técnico-econômica e socioambiental para 

os empreendimentos de energia elétrica e de fontes renováveis; g) desenvolver estudos para 

avaliar e incrementar a utilização de energia proveniente de fontes renováveis; h) promover 

estudos e produzir informações para subsidiar planos e programas de desenvolvimento 

energético ambientalmente sustentável, inclusive, de eficiência energética. 

Suas funções são especificamente relacionadas à compilação de dados e informações, 

voltadas para a definição das pautas de prioridade para a estratégia energética do país. Sua 

contratação por quaisquer outros órgãos da administração pública para realização de 

atividades correlatas às suas competências legais dispensa licitação, conforme art. 6º. A 

administração fica a cargo de um conselho diretor misto, com Estatuto editado por ato do 

Poder Concedente. 

 

 

4.3.5 Autoprodutor e Produtor Independente de energia elétrica 

 

 

Juntamente com os consumidores livres, os autoprodutores e produtores 

independentes lograram um regime jurídico aperfeiçoado. Apesar da Lei n.º 9.074/95 

estabelecer a inserção dos produtores independentes e dos autoprodutores no setor elétrico, foi 

por meio d Decreto Federal n.º 2.003/96, que os critérios de concessão e autorização para 

estes entes, bem como as suas definições conceituais ficaram suficientemente estabelecidas. 

O art. 2º, I e II, conceitua Produtor Independente de Energia Elétrica, como a pessoa 

jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização para 

produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua 

conta e risco; e, Autoprodutor de Energia Elétrica, a pessoa física ou jurídica ou empresas 

reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização para produzir energia elétrica 

destinada ao seu uso exclusivo. Destaque para o fato de que os autoprodutores não 
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necessariamente precisam ser pessoas jurídicas, podendo ser pessoas físicas com as atividades 

devidamente cadastradas perante os representantes do Poder Concedente. 

O produtor independente, portanto, é o agente de geração do setor elétrico que 

objetiva a sua inserção no mercado através da celebração de contratos de comercialização no 

ambiente regulado ou livre, por sua conta e risco. O autoprodutor teve a sua roupagem 

institucional pensada a partir de parâmetros de autossuficiência. 

Dentre as energias renováveis abrangidas pelo PROINFA, com exceção das pequenas 

centrais hidrelétricas, que aproveitam os recursos hídricos, todas as demais modalidades 

podem estar sujeitas à geração de energia elétrica como produtor independente. 

Pelas mais variadas razões é possível que o autoprodutor tenha um excedente na sua 

produção de energia elétrica, e seria um desperdício não dar qualquer destinação útil a esta 

carga, inclusive para os que trabalham diretamente com fontes renováveis como a eólica. 

Diante disto, o art. 26, § 5º, da Lei n.º 9.427/96, autorizou a comercialização da energia 

produzida pelos autoprodutores com aproveitamento hidráulico superior a 1.000kW e igual ou 

inferir a 30.000kW e pelos demais autoprodutores de fonte solar, eólica e biomassa, cuja 

potência injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 50.000 

kW, com consumidor ou conjunto de consumidores reunidos por comunhão de interesses de 

fato ou de direito, cuja carga seja maior ou igual a 500 kW, podendo o fornecimento ser 

complementado por empreendimentos de geração associados às fontes aqui referidas, visando 

à garantia de suas disponibilidades energéticas, mas limitado a 49% (quarenta e nove por 

cento) da energia média que produzirem. 

 

 

4.4 A REGULAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA GERADA POR FONTES EÓLICAS 

 

 

A geração de energia elétrica a partir de fontes alternativas tem em comum com as 

outras ―fontes‖, todo o conjunto de entes públicos e privados que atuam alinhados com o 

Poder Concedente dos serviços. O crescimento do interesse da iniciativa privada por realizar 

investimento também é imbuído da necessidade de um ambiente regulatório normativo e 

estável com conceitos bem definidos, metas e critérios que tornem economicamente voáveis 

os projetos. 

Os incentivos devem advir de políticas previstas na legislação e das iniciativas 

regulamentares que lhes deem viabilidade, contendo requisitos plausíveis de conexão à rede, 
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metas de contratação e entrega da energia elétrica. Neste sentido, a Agência Nacional de 

Energia Elétrica, apesar do transcurso do tempo, não quedou inerte no seu papel de 

fiscalização e definição de parâmetros de controle. 

Normas atinentes à outorga de autorização para produção de energia elétrica a partir 

de fontes eólicas, inclusive em modalidades especiais de geração extremamente reduzida, 

acompanhadas de definições da política de reduções tarifárias foram encampadas. O destaque 

também fica com o lançamento de certames licitatórios, na modalidade Leilão, para aquisição 

de energia elétrica a ser comercializada no Ambiente de Contratação Regulada (ACR), apenas 

para geradores que operam com as fontes de energias renováveis previstas no Programa de 

Incentivo ás Fontes Alternativas de Energia (PROINFA). 

Por meio da Resolução da ANEEL n.º 112, de 18 de maio de 1999, foram definidos 

em primeira iniciativa, os requisitos necessários à obtenção de registro ou autorização para a 

implantação, ampliação ou repotenciação de centrais geradoras termelétricas, eólicas e de 

outras fontes alternativas de energia. Todo o apanágio de fontes renováveis, com exceção da 

hídrica, ficou abrangido pelos procedimentos da referida Resolução. Os aspectos ambientais 

já eram destaque, exigindo-se a comprovação de regularidade com recursos hídricos, no que 

se refere à captação e lançamento de água de uso na central geradora, assim como exigia para 

o início das obras e da operação das autorizadas, a disponibilização para a ANEEL da Licença 

Ambiental de Instalação (LI) e da Licença de Operação, conforme artigos 15º e 16º. 

A revisão dos critérios e definições para os empreendimentos de energias renováveis 

veio com a Resolução da ANEEL n.º 390, de 15 de dezembro de 2009, praticamente uma 

década depois. A nova regulação setorial, todavia, não incluiu a energia eólica em suas 

disposições, valendo para as demais modalidades, como usinas termelétricas e de outras 

fontes alternativas de energia, dispondo sobre os procedimentos para registro destas centrais 

geradoras com capacidade instalada reduzida. 

A exploração de centrais eólicas e suas definições constaram de resolução específica 

posterior apenas para esta modalidade, em virtude de suas determinações técnicas 

diferenciadas, como passamos a tratar. 

 

 

4.4.1 A Outorga de autorização para exploração de capacidade eólica 

 

 

No ano de 2009 houve significativa revisão dos procedimentos de outorga de 
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autorização da geração de energia elétrica por empreendimentos eólicos regulares e com 

capacidade reduzida, por intermédio da Resolução da ANEEL n.º 391, de 15 de dezembro de 

2009, que já sofreu alterações pela Resolução da ANEEL n.º 546, de 16 de abril de 2013. 

O diploma normativo aplica-se tanto aos autoprodutores, que visam o próprio 

consumo, como aos produtores independentes que almejam a inserção no mercado por sua 

conta e risco. No campo das definições jurídicas válidas, o art. 3º, I e II, conceitua como usina 

eólica a instalação de produção de energia elétrica a partir da energia cinética do vento; e, 

como usina eólica de capacidade reduzida, as que detenham potência instalada inferior a 

5.000kW. 

O processo de solicitação de outorga para geração de centrais com potencial superior 

a 5.000kW, deve ser instruído com documentos que comprovem a regularidade fiscal perante 

as contribuições previdenciárias e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), e para 

com as Fazendas Municipal, Estadual e Federal e Dívida Ativa da União do domicílio ou sede 

do interessado. A regularidade fiscal deverá ser mantida por todo o prazo da outorga, sob pena 

de aplicação das sanções cabíveis, assegurado o contraditório e a ampla defesa, como em 

qualquer outra instrução dessa natureza, nos termos do art. 5, § 2º. Eventuais atos 

administrativos que importem em abusos podem ser objeto de impugnação judicial específico, 

no que for cabível. 

O Despacho de recebimento do requerimento de outorga não gera o direito de 

preferência, exclusividade ou garantia de obtenção da Autorização para exploração do 

respectivo empreendimento, estando sujeito a hipóteses de revogação quando constatado que, 

decorridos 12 (doze) meses de sua emissão determinando complementação, não houver 

manifestação de seu titular apresentando os documentos necessários à respectiva Outorga. 

Pode haver revogação também nos casos em que, a qualquer tempo, houver fundados indícios 

de que seu titular, direta ou indiretamente, utiliza-o para desestimular, inibir ou impedir a 

iniciativa de outros interessados na exploração do potencial eólico da região onde estiver 

localizado o parque. 

Essa restrição decorre do Poder da Agência Reguladora de impor barreiras aos 

agentes do setor por violação comprovada do interesse público não é peremptoriamente 

esgotada na esfera administrativa. Novamente deve ser ressaltada a possibilidade de controle 

judicial da sanção e do procedimento, notadamente com relação à impugnação das provas de 

indício juntadas ao processo administrativo, à legitimidade dos agentes e ao próprio fato de 

haver sanção apenas com bases nestes indícios. A punição nesta seara pode vira frustrar 

expectativas depositadas em grandes investimentos da iniciativa privada, sendo temerosa sua 
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admissão com base apenas em indícios, sem uma cognição exauriente. O poder discricionário 

essencial para a função regulatória não é absoluto e pode ser controlado em alguns casos
217

. 

Constam ainda como documentos essenciais para a obtenção da outorga, nos termos 

do Anexo II, da Resolução: a) Licença ambiental compatível com a etapa do projeto; b) 

Informação de Acesso emitida pela concessionária de distribuição, para conexão nas redes de 

distribuição, ou emitida pelo ONS, para conexão nas instalações de transmissão, ou ainda, 

excepcionalmente, pela EPE, a respeito da viabilidade da conexão do empreendimento; c) 

informações gerorreferenciadas; e, d) cronograma físico completo atualizado da implantação 

do empreendimento, apresentado por meio de diagrama de barras e tabela, onde deverão ser 

destacadas as datas dos principais marcos
218

. 

Não é apenas a instalação para a geração que está sujeita ao procedimento de 

outorga, a modificação no potencial instalado também deve ser requerida perante a Agência 

Nacional de Energia Elétrica que analisará, para o deferimento ou indeferimento, os critérios 

técnicos: a) do estudo do potencial eólico; b) da capacidade instalada; e, c) da compatibilidade 

de acesso às instalações de transmissão e de distribuição, constituído de conexão e uso, 

conforme art. 12, I, II e III da Resolução da ANEEL n.º 391/2009. 

A Resolução n.º 546, de 16 de abril de 2013, instituiu o art. 12-A, que previu a 

necessidade de depósito do valor referente a 5% (cinco por cento) do investimento para a 

obtenção da outorga de geração ou modificação do potencial instalado, estabelecido o 

montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) genericamente como o valor de referência por 

quilowatt instalado. A garantia é temporária, vigorando pelo período de até trinta dias após a 

entrada em operação comercial da última unidade geradora do parque eólico. 

O direito de execução do crédito depositado surge a partir da constatação do 

descumprimento do cronograma de implantação do empreendimento; pelo descumprimento 

das condições previstas no ato autorizativo quanto à potência instalada, ao número de 

máquinas e à disposição de aerogeradores no parque, bem como nos casos de revogação da 
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 ―Em obra clássica acerca do assunto, Celso Antônio Bandeira de Mello (2008, p. 58-82) relaciona o controle 

de atos discricionários a diversas modalidades de desvio de poder, como: a inobservância da regra de 

competência, o motivo alheio a qualquer finalidade pública, o vício de intenção, a omissão e outras situações de 

incompatibilidade da conduta com a interpretação do ordenamento jurídico. (MELLO, Celso Antônio Bandeira 

de. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 58-60). Notadamente 

incidindo o procedimento ou o ato em qualquer destas proposições não estará sintonia com o ordenamento 

jurídico, sendo invalidável pela via judicial. 
218

 São considerados marcos para a implantação do parque eólico: a) início da montagem do canteiro de obras; b) 

início das obras civis das estruturas; c) início da concretagem das bases das unidades geradoras; d) início da 

montagem das torres das unidades geradoras; e) início das obras da subestação e/ou da linha de transmissão de 

interesse restrito; f) início da operação em teste: (por unidade geradora); e, g) início da operação comercial: (por 

unidade geradora). 
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outorga de autorização, conforme art. 12º, § 3º. As autorizadas devem observar 

pormenorizadamente os critérios em que se deu a outorga, sendo vedada a operação de fato 

em condições não previstas nos estudos de viabilidade de conexão à rede e nos próprios 

relatórios de impacto ambiental. A fiscalização deve se dar mediante a lavratura de auto e 

instauração do procedimento, sendo igualmente assegurado o direito de apresentar 

justificativa, podendo a situação de não cumprimento do cronograma de instalação estar 

atrelada a casos fortuitos e de força maior referente à externalidades das redes locais ou de 

outros atos emanados de entes administrativos estaduais e municipais. Apesar do empenho 

por condições ideais, podem existir exemplos de casos em que o atraso no cronograma não é 

de responsabilidade exclusiva da usina eólica, ocasião em que a excludente de 

responsabilidade pode ser levada em consideração para obstar as penalizações imediatas. 

Permaneceu a obrigação anteriormente discriminada na Resolução da ANEEL n.º 

112/99, quanto a necessidade de manter em arquivo o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) ou estudo ambiental formalmente requerido pelo 

órgão ambiental conforme legislação específica de meio ambiente. Nota-se também a mesma 

obrigação referente ao projeto básico, aos resultados dos ensaios de comissionamento e 

histórico de atualização das medições anemométricas e climatológicas. 

A implantação de centrais geradoras com potencia inferior a 5.000kW deverá ser 

comunicada a ANEEL em processo devidamente instruído, lhes sendo assegurada o acesso a 

comercialização de energia e o livre acesso às instalações de distribuição e de transmissão, 

nos termos do art. 19º e 20º. 

 

 

4.4.2 Microgeração e minigeração de energia eólica 

 

 

Através da Resolução da ANEEL n.º 482, de 17 de abril de 2012, foram estabelecidas 

as condições gerais para o acesso de empreendimento de microgeração e minigeração aos 

sistemas de distribuição de energia elétrica e ao sistema de compensação. 

A iniciativa claramente denota o interesse em estimular e regulamentar a 

descentralização da produção de energia elétrica em observância ao princípio da liberdade 

energética que não pode ser assimilado de modo a intencionar a exclusão daqueles que 

desejam usufruir dos serviços públicos correlatos ao setor. 

Ficou definida como atividade de microgeração distribuída, a desempenhada por 
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central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou igual a 100kW e que 

utilize fontes com base em energia hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração 

qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, conectada na rede de distribuição por meio 

de instalações de unidades consumidoras. A minigeração, em escala maior, é a atividade 

atribuída à central geradora de energia elétrica, com potência instalada superior a 100kW e 

menor ou igual a 1MW para as mesmas fontes e condições da microgeração. 

A diferença entre o conceito de ambas dá-se apena com relação à potência, sendo 

destaca a utilização de energias renováveis como a eólica no processo de geração. O art. 2º, 

III, com redação dada pela Resolução da ANEEL n.º 517, de 11 de dezembro de 2012, 

instituiu o sistema de compensação de energia elétrica, definindo-o como o sistema no qual a 

energia ativa injetada por unidade consumidora com microgeração distribuída ou minigeração 

distribuída é cedida, por meio de empréstimo gratuito, à distribuidora local e posteriormente 

compensada com o consumo de energia elétrica ativa dessa mesma unidade consumidora ou 

de outra unidade consumidora de mesma titularidade da unidade consumidora onde os 

créditos foram gerados, desde que possua o mesmo Cadastro de Pessoa Física ou Cadastro de 

Pessoa Jurídica junto ao Ministério da Fazenda. Trata-se de um empréstimo do excedente de 

energia elétrica que pode ser resgatado para consumo em um prazo de até 36 (trinta e seis) 

meses, como propugna o art.6º, da mesma Resolução. Os consumidores livres, entretanto, não 

estão abrangidos por este sistema. 

A mesma Resolução estabeleceu a obrigação das distribuidoras de adequarem os seus 

sistemas para a conexão com os novos partícipes, dispensando a assinatura de contratos de 

uso e conexão, sendo suficiente a celebração de Acordo Operativo para os minigeradores ou 

do Relacionamento Operacional para os microgeradores.  O art. 5º, parágrafo único, 

estabeleceu critério interessante ao propugnar que os custos de eventuais ampliações ou 

reforços no sistema de distribuição em função exclusivamente da conexão de microgeração ou 

minigeração distribuída participante do sistema de compensação de energia elétrica não 

deverão fazer parte do cálculo da participação financeira do consumidor, sendo integralmente 

arcados pela distribuidora. 

A importância desta modalidade para a energia eólica está segregada nas condições 

que apresenta para o fortalecimento da geração distribuída e a inclusão das energias 

renováveis na matriz energética, cooperando com a redução da dependência das fontes 

tradicionais. 
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4.4.3 Política de redução de tarifas para empreendimentos eólicos 

 

 

A política tarifária privilegiada também é uma forma de estímulo à adesão de novos 

interessados da iniciativa privada, ficando a sua regulamentação dependente das disposições 

do Poder Concedente. Os desafios nessa seara são significativos, principalmente pela 

assimetria das condições
219

 estabelecidas pelo mercado e pelos anseios de desenvolvimento 

econômico regional. 

Objetivando a promoção do desenvolvimento nacional algumas medidas tarifárias 

foram adotadas a partir da Resolução da ANEEL n.º 77, de 18 de agosto de 2004, com revisão 

pela Resolução da ANEEL n.º 271, de 3 de julho d 2007, para incentivar a inserção eficaz da 

energia eólica na matriz energética nacional, abrangendo também outras fontes. 

Objetivamente, o art. 2.º, caput, estipulou o percentual de redução de 50% (cinquenta 

por cento), a ser aplicado às tarifas de uso dos sistemas elétricos de transmissão e de 

distribuição, incidindo na produção e no consumo da energia comercializada pelos 

empreendimentos hidrelétricos com potência igual ou inferior a 1.000kW, para aqueles 

caracterizados como pequena central hidrelétrica e àqueles com base em fontes solar, eólica, 

biomassa ou cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, cuja potência 

injetada nos sistemas de transmissão ou distribuição seja menor ou igual a 30.000kW. 

A contratação da produção de quaisquer energias oriundas dos empreendimentos de 

que trata a Resolução da ANEEL n.º 77/04, obriga a celebração de contrato de uso e conexão 

específico com a transmissora e a distribuidora de energia. 

A energia solar, em que pese gozar de expressão comercial menor do que a energia 

eólica foi beneficiada com uma política tarifária especial prevista na Resolução da ANEEL n.º 

481, de 17 de abril de 2012, em que há o desconto de 80% (oitenta por cento), para os 

empreendimentos que entrarem em operação comercial até 31 de dezembro de 2017, aplicável 

nos dez primeiros anos de operação da usina, nas tarifas de uso dos sistemas elétricos de 
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 ―No entanto a assimetria tarifária não é resultado de uma atuação ineficiente de algumas concessionárias, mas 

em geral de características estruturais do mercado atendido. Concessões com áreas geograficamente pouco 

povoadas e desenvolvidas, com nível de consumo muito baixo, geram maiores custos (por unidade consumidora) 

para a prestação de um serviço adequado. Dessa forma, o desafio que se coloca é o de enfrentar a problemática 

da assimetria tarifária preservando o modelo regulatório vigente, ou seja, mantendo o incentivo para que as 

concessionárias se tornem cada vez mais eficientes e atentando para o fato de que tal discussão está diretamente 

relacionada com o desenvolvimento econômico e social do país.‖ (MOREIRA, Leandro Caixeta. Política 

tarifária, assimetrias resultantes e possíveis aperfeiçoamentos. In: Direito da energia elétrica no Brasil, 

aspectos institucionais, regulatórios e socioambientais. CASTRO, Marcus faro de; LOUREIRO, Luiz Gustavo 

Kaercher (Orgs.). Brasília: ANEEL, 2010, p. 382.).  
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transmissão e de distribuição (TUST e TUSD), incidindo na produção e no consumo da 

energia comercializada. 

Da mesma forma que a energia solar conta com este diferencial, nada impede que um 

marco da energia eólica possa repensar estímulos desta ordem a fim de atrais mais 

investimentos para a consolidação da alternativa. A ideia da política voltada para a expansão é 

sobremaneira positiva, mas não deve viciar o setor que adquirir autonomia, ocasião em que o 

seus empreendimentos devem se mostrar viáveis mesmo com os padrões normalizados das 

tarifas. 

Merece ser destacado neste aspecto o Projeto de Lei n.º 5539/2013
220

, que ―Altera a 

Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, a fim de ampliar os benefícios do Regime Especial de 

Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI para projetos de geração de 

energia elétrica por fontes solar ou eólica‖. Na proposição, levando em consideração os altos 

custos que a ativação de termelétricas tem para o país, chegando ao triplo do valor que seria 

dispensado com a energia eólica, o parlamentar propõe que seja concedido incentivo fiscal 

com a suspensão da exigência de IPI (imposto sobre produtos industrializados) e de II 

(imposto de importação) quando bens ou materiais de construção forem adquiridos por pessoa 

jurídica beneficiária do regime especial de incentivos. 

A sugestão possui seus méritos, mas o estímulo sugerido deve ser acompanhado de 

estimativa na arrecadação e planejamento de instalação de linhas de transmissão para suportar 

novos empreendimentos. As intenções que demarcam a proposta no sentido do 

desenvolvimento sustentável e da economia de recursos com a geração elétrica são 

procedentes, mas a estrutura técnica precisa comportar eventuais efeitos de novas instalações 

e da ampliação das já existentes. Havendo sinalização positiva neste sentido, o estímulo 

tributário logra sucesso em ampliar as oportunidades que o segmento já apresenta. 

 

 

4.4.4 Participação eólica nos leilões exclusivos para energias renováveis 

 

 

Levando em consideração que a geração eólica tem como característica econômica o 

elevado investimento inicial e o baixo custo operacional e que o engajamento da iniciativa 
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 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n.º 5539/2013. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1086940&filename=Tramitacao-

PL+5539/2013>. Acesso em: 15.11.2013. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1086940&filename=Tramitacao-PL+5539/2013
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1086940&filename=Tramitacao-PL+5539/2013
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privada em um projeto de investimento depende basicamente do equilíbrio entre a expectativa 

de retorno financeiro e a percepção dos riscos, observa-se que o mecanismo de leilão tende a 

estabelecer o valor adequado ao equilíbrio do preço com a percepção do risco
221

.  

A quantidade de energia a ser comprada por intermédio de leilões para abastecer todo 

o mercado nacional será homologada pelo Poder Concedente, nos termos do art. 3º, da Lei 

Federal n.º 10.848/2004, cuja aquisição será efetuada no ACR por contratos de quantidade de 

energia ou contratos de disponibilidade de energia, conforme dicção do art. 28, I e II, do 

Decreto Federal n.º 5.163/04. 

Nos contratos de quantidade de energia os agentes vendedores se comprometem a 

fornecer uma determinada quantidade de energia elétrica e assumem o risco de fatores que 

poderão afetar ou diminuir o fornecimento de energia elétrica, e no caso de falta de 

fornecimento terão que comprar a energia no mercado, de forma a cumprir seus 

compromissos. Nos contratos de disponibilidade de energia A unidade geradora se 

compromete a disponibilizar uma determinada capacidade. Neste caso, a receita da Geradora 

é garantida e os riscos de despacho de tais usinas (pagamento de custos variáveis) são 

assumidos pela Distribuidora
222

. 

A diretriz de realização de leilões para energias renováveis, como a eólica deve 

observar as diretrizes fixadas pelo Ministério de Minas e Energia, o que pode ser feito por 

intermédio de edição de ato específico, como a edição da Portaria n.º 498, de 25 de agosto de 

2011, que estabeleceu os critérios gerais a serem observados pela ANEEL. 

A competitividade da energia eólica foi observada como um fator positivo a partir da 

sua participação no 2º Leilão de Energia de Reserva, que foi também o primeiro exclusivo 

para fontes eólicas, lançado pelo Edital de Leilão de Energia de Reserva n.º 03/2009, que 

resultou na contratação de 71 empreendimentos, com preço do megawatt/hora por R$148,39 

(cento e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), representando uma estimativa 21,5% 

(vinte e um vírgula cinco por cento) inferior ao teto estipulado na ocasião
223

. 

Em leilão de fontes alternativas ocorrido no ano de 2010, no qual participaram a 

energia eólica, biomassa e pequenas centrais hidrelétricas, houve contratação de vinte 

empreendimentos de geração a partir de fonte eólica, na modalidade por quantidade de 
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 SALINO, Pedro Jordão. Energia eólica no Brasil: uma comparação do PROINFA e dos novos leilões. 

2011. 113 f. Monografia (Graduação em Engenharia Ambiental) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 
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energia, e novamente os preços foram considerados bastante competitivos, atingindo uma 

margem 26,5% (vinte e seis vírgula cinco por cento) inferior ao preço de referência do teto
224

. 

Para o Leilão de Energia de Reserva de 2013, foram inscritos 655 (seiscentos e cinquenta e 

cinco) projetos de parques eólicos. 
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5. A ENERGIA EÓLICA NO CONTEXTO JURÍDICO DO MEIO AMBIENTE 

 

 

5.1 POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE E POLÍTICA ENERGÉTICA 

 

 

Apesar de pautados em normas e princípios distintos, as atividades energéticas e os 

insumos ambientais utilizados no seu desenvolvimento exigem consonância normativa entre 

as diretrizes da política energética e da política ambiental. Um possível conflito entre ambas 

pode levar a uma difícil escolha por parte da Administração, afinal opinar pela degradação 

ambiental em prol da continuidade do abastecimento energético – essencial para a dignidade 

humana para grande parte da doutrina – é tão preocupante quanto ter que acolher o resguardo 

dos bens ambientais em detrimento da continuidade do fornecimento de eletricidade, que pode 

ser fatal para diversos setores da economia (indústria, serviços etc.). Esta escolha pode se 

tornar uma penúria ainda maior quando posicionada nos diversos contextos regionais do 

Brasil, cada qual com suas características a demandar maior ou menor proteção por razões 

ecológicas. Neste sentido, bem aduz Ivan Lira de Carvalho
225

 que a atenção que o Direito vem 

dispensando às questões ambientais, muito decorre do ambiente político, econômico e 

científico em questão. 

A questão posta quando se traz à discussão acadêmica os diplomas jurídicos 

nacionais sobre o assunto não é estabelecer a ordem de precedência ou de preponderância que 

uma norma pode ter sobre a outra, mas volver esforços para uma complementação eficaz no 

plano prático. A coerência dos princípios e das medidas administrativas é um fator 

indissociável para o sucesso das opções estatais, todavia a compatibilidade de valores 

encartados nos documentos não significa, ainda, a impossibilidade de conflito entre os 

instrumentos de fiscalização e controle. 

A Política Energética Nacional, editada pela Lei Federal n.º 9.478/97, dispõe em seu 

artigo 1.º, IV
226

, que um dos seus objetivos é a proteção do meio ambiente e a respectiva 

conservação dos recursos energéticos. O inciso busca adaptação fiel à ideia de 
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IV - proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia;‖ 
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desenvolvimento sustentável. O problema é que a otimização dos fatores proteção ambiental 

versus eficiência energética depende também do incremento de tecnologias e do 

aproveitamento cada vez maior de fontes que provoquem o mínimo de degradação ou 

poluição ao meio ambiente
227

, as quais nem sempre estão satisfatoriamente disponíveis. É 

nesta perspectiva que a energia eólica vem preenchendo seu espaço no discurso ambiental, 

empresarial e energético das esferas pertinentes às políticas de governo. 

A doutrina
228

ao dispor que constituem objetivos da política nacional das fontes de 

energia preservar o interesse nacional, promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de 

trabalho, proteger os interesses do consumidor, proteger o meio ambiente e promover a livre 

concorrência, a lei reforça a necessidade de observância sistemática de nosso ordenamento 

jurídico, por meio das normas legais à satisfação de todos esses interesses públicos. 

Outras importantes obrigações são impostas pelo art. 28º, § 2º
229

, que determina a 

todas as concessionárias que, extinto o período de vigência do contrato, permanece a 

obrigação de reparar todos os danos ambientais causados com a atividade, mediante 

procedimentos determinados pelos órgãos ambientais, com ênfase para os responsáveis pelo 

licenciamento, haja vista disporem previamente de todos os dados referentes aos pormenores 

das ações efetivadas. A Política energética orienta, inclusive, no art. 44º, I
230

, a adoção 

obrigatória de cláusulas específicas nos contratos de concessão para a exploração de algumas 

fontes energéticas, em que o empreendedor se compromete a adotar, em todas as suas 

operações, as medidas necessárias para a conservação dos recursos naturais e para a proteção 

do meio ambiente.  
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A parcela de distribuição dos royalties da produção energética a partir da extração de 

combustíveis fósseis cuja lavra se der em terra, rios, lagos, ilhas fluviais e lacustres, além da 

plataforma continental, também previu a sua contribuição ambiental, devendo ser destinada a 

programas que tenham por finalidade a prevenção e a recuperação de danos causados ao meio 

ambiente, como indica o art. 49º, I, ―d‖ e II, ―f‖. 

Enquanto a política energética estabelece o primado da proteção ambiental, a Política 

Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei Federal n.º 6.938/81, conceitua como 

atividade poluidora o lançamento de energia ou quaisquer de seus resíduos no ambiente em 

desacordo com os padrões ambientais estabelecidos pelos órgãos competentes
231

. A 

preocupação com o descarte de resíduos é extremamente justificável, diante do potencial 

poluidor de materiais advindos, por exemplo, de usinas nucleares e outros empreendimentos 

termelétricos. Do coteja dos dois instrumentos normativos mais caros aos setores em 

referência, nota-se a grande preocupação em adequar o sistema energético à proteção 

ambiental, mas a prática impõe também que o ambiente suporte incisivas alterações nas suas 

características para a manutenção do modelo energético. 

Vislumbra-se também que independentemente da fonte renovável ou alternativa que 

eventualmente seja utilizada na produção de energia elétrica, haverá impactos no meio 

ambiente, sendo distinto, entretanto, o grau de poluição e degradação. Assim, a correlação 

entre o planejamento energético e ambiental, também submete todas as usinas de energia ao 

cotejo dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente previstos no art. 9º, incisos I 

a XIII, da Lei 6.938/81. Apesar do Anexo III desta mesma norma, alterado pela Lei n.º 

10.165/2000, em seu item 17, classificar como potencialmente poluidoras apenas as 

atividades de produção de energia em usinas termelétricas, não existe impedimento para que 

outros entes da federação estabeleçam outros parâmetros de proteção de acordo com as 

especificidades das suas características naturais, em homenagem a competência concorrente 

para dispor sobre o assunto, utilizando do licenciamento ambiental como uma das ferramentas 

de suporte para tanto. 

Da dicção do art. 10
232

, da Política Nacional do Meio Ambiente infere-se que mesmo 
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§ 1
o
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as atividades que não sejam largamente poluidoras também se submetem ao licenciamento 

ambiental por órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), 

exigida ampla publicidade da benesse administrativa, como consignou a Lei Complementar 

Federal n. 140/2011, que reformulou em parte a ratio do dispositivo. Além desta restrição, a 

inserção do ente privado no setor elétrico, seja em qual for a sua modalidade demanda a 

comprovação perante os entes do poder concedente da regularidade do empreendimento 

perante os órgãos ambientais.  

Por ser o instrumento do licenciamento ambiental de suma importância para o 

funcionamento das centrais eólicas, lhe será dada especial atenção, sem descuidar para a 

importância dos demais, partindo dos pressupostos dos poderes administrativos que o 

legitimam para pormenorizar as suas características. 

Cada uma das políticas conta com um órgão deliberativo especial de composição 

mista, na forma de conselho, para avaliar o contexto da participação do Poder Público, definir 

prioridades, estabelecer programas e diretrizes específicas. O Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE), instituído pelo art. 2, caput, da Lei n.º 9.478/97, possui como atribuições 

zelar pela observância dos objetivos gerais da Política Nacional de Energia, e adotar as 

medidas necessárias para assegurar o suprimento energético em escala nacional, submetendo 

as suas medidas à aprovação do congresso quando importarem na criação de despesa. 

Ademias disto, sua atuação como órgão especial lhe permite definir as diretrizes para 

importação, exportação de energia e zelar por várias metas relacionadas ao petróleo e o gás 

natural. 

 O Conselho foi regulamentado pelo Decreto n.º 3.520, de 21 de junho de 2000, que 

especificou a sua composição – privilegiando em pouca monta a sociedade civil – e os 

princípios que o orientam, merecendo destaque a utilização de fontes renováveis de energia, 

mediante o aproveitamento dos insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis, como se 

infere do art. 1.º, I, ―h‖. A Lei Federal n.º 12.351, de 22 de dezembro de 2010 veio a incluir 

também dentre as atribuições do CNPE, conforme o art. 9º, propor diretrizes ao Presidente da 

República. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), instituído pelo art. 6, II, da 

Lei 6.938/81, dentro da sua esfera de atuação possui competência consultiva e deliberativa 

acerca das políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais além de 

deliberar sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. Sua posição na hierarquia dos órgãos 

ambientais administrativos garantiu importantes poderes normativos realizados por meio da 
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edição de resoluções, que serão importantes para o estudo do assunto, diante das implicações 

para as atividades do setor eólico. 

As metas de universalização do serviço público de energia elétrica e ampliação da 

utilização de energias renováveis, apesar constarem timidamente nas diretrizes gerais, foram 

inseridas no âmbito de legislação própria e ganharam destaque apenas por intermédio do 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia (PROINFA). 

 

 

5.2 PODER POLÍTICO E PODER ADMINISTRATIVO NO CONTEXTO AMBIENTAL 

 

 

A distinção a que se refere esse capítulo importa para a compreensão do âmbito em 

que os conceitos das políticas do meio ambiente e da energia são formulados e executados. 

O Estado contemporâneo passou por uma crescente assunção de responsabilidades, 

que envolvem a tutela das mais variadas esferas do convívio social. Nesse sentido, para a 

consecução dos seus propósitos, a doutrina destaca a clássica dicotomia entre os poderes 

políticos e os poderes administrativos do Estado
233

, dos quais dispõem os gestores para 

desempenhar as suas atribuições.  

Os poderes políticos estão associados à organização constitucional das funções 

repartidas entre o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, cada qual com as 

suas competências específicas de atuação, abrangendo a propositura de leis, o controle da 

constitucionalidade das normas, a definição política das ações a serem concebidas nas esferas 

mais elevadas da gestão, dentre outros. Seria este o âmbito das definições de programas, 

prioridades e políticas públicas, inclusive de ordem energética. 

Os poderes administrativos constituem-se nos instrumentos de trabalho adequados e 

postos à disposição dos realizadores das tarefas administrativas. Os poderes administrativos 

são, portanto, a definição dos próprios limites de atuação e do respaldo normativo que possui 

a Administração pública para desenvolver a sua rotina. 

Compete ao poder político, noutro bordo, promover quaisquer mudanças estruturais, 

por intermédio de lei ou de reforma direta na Constituição, acerca das premissas dos poderes 

administrativos, em observância ao princípio da legalidade. Os instrumentos de controle hoje 

disponíveis em prol das ações próprias aos órgãos ambientais devem derivar, portanto, de um 
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consenso prévio acerca da sua utilização no âmbito das políticas públicas e das diretrizes dos 

órgãos consultivos e deliberativos. 

Como o objetivo de tornar mais claro o sentido da interrelação entre estas duas 

modalidades de poder concebidas em prol do Estado, parte da doutrina ressalta os aspectos 

jurídicos estruturais em que os poderes administrativos são os meios à disposição dos poderes 

políticos, apresentando as alternativas reais para a sua concretização
234

. Muito do exercício 

dos poderes administrativos encontra-se hoje vinculado a aspectos presentes na Carta 

Constitucional vigente. Trata-se do fenômeno denominado por muitos de constitucionalização 

do Direito Administrativo
235

. 

Na teoria dos poderes em enfoque, entretanto, a constitucionalização tem outras 

finalidades, como estabelecer critérios uniformes para a Administração em todos os seus 

níveis, de modo que a autonomia dos entes federados no exercício dos seus poderes políticos 

ou administrativos obedeça necessariamente a uma conformação prévia e pacificada, salvo 

naquilo que importe competência administrativa concorrente. 

Vale ressaltar ainda que, na prática, algumas subdivisões são necessárias para a 

sistematização do gênero poderes administrativos, em espécies, como: a) o poder vinculado; 

b) o poder discricionário; c) o poder hierárquico; d) o poder disciplinar; e) o poder 

regulamentar; e, f) o poder de polícia. Sendo válidas estas classificações para os poderes 

administrativos ambientais. 

O poder político ambiental, portanto, encontra fundamento para a criação das suas 

estruturas nos dispositivos pertinentes a esta matéria que estejam previstos na Constituição, 

mais fortemente no art. 225. 

A par das noções elementares de distinção entre os poderes administrativos e 

políticos que o Estado dispõe na esfera ambiental, calha tecer as considerações pertinentes ao 

poder de polícia ambiental e a sua legitimação pelo processo de licenciamento. 

A atividade do Estado também comporta a fiscalização e a ordenação, inclusive em 
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questões que possam interferir na ordenação de atividades que impactem no meio ambiente. 

Em suma, quando o Poder Público interfere nos interesses privados para salvaguardar o 

interesse público, restringindo ou condicionando direitos individuais, atua no exercício do 

poder de polícia. Por esse mecanismo, que faz parte de toda a Administração, o Estado detém 

a atividade dos particulares que se revelar contrária, nociva ou inconveniente ao bem-estar 

social, ao desenvolvimento e à segurança nacional
236

. Importante frisar que o exercício desta 

prerrogativa pública de controle e fiscalização encontra amparo no princípio do controle de 

atividades potencialmente poluidoras pelo Poder Público
237

. 

O exercício do poder de polícia contempla ações de todos os entes federados, cada 

qual respeitada a sua esfera de competência, como preconiza o art. 23, VI, da Constituição, ao 

estabelecer a competência comum de todos os entes federados na proteção do meio ambiente 

e do combate da poluição em todas as suas formas. José Marcelo Ferreira da Costa
238

 sustenta 

que o poder de polícia pode impor obrigações positivas, negativas ou permissivas aos 

particulares. Essa leitura ampla se dá até mesmo com base nas positivações já existentes com 

relação ao assunto, como no art. 78
239

, da Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código 

Tributário Nacional). 

O exercício do policiamento administrativo ocorre de modo preventivo ou 

repressivo. Preventivamente podem ser estabelecidas normas ou outorgados alvarás para que 

os administrados exerçam seus direitos de acordo com o interesse público. A aplicação das 

sanções fica a cargo da atuação repressiva, em que sempre deverá ser assegurado ampla 

defesa e contraditório, inclusive nos assuntos pertinentes ao meio ambiente. A atividade de 

polícia, em todas as esferas pode ser assimilada por um ciclo que compreende a edição de 
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 Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando 

direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público 

concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício 

de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou 

ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 
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―normas de polícia‖, a observância pelo particular que deve ser objeto de fiscalização e a 

aplicação das sanções previstas. A delegação do poder de polícia é cabível ainda em algumas 

hipóteses entre pessoas jurídicas de direito público, ou entre estas e pessoas jurídicas de 

direito privado. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem se 

firmando no sentido de entender como indelegável aos particulares a prerrogativa de impor 

sanções
240

. 

 

 

5.2.1 Natureza e objetivos do licenciamento ambiental 

 

 

O licenciamento ambiental surge como um instrumento que vem se revelando 

fundamental para o poder de polícia administrativo em matéria ambiental. O art. 225, caput da 

Constituição preconiza que ―todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações‖. Essa preservação hoje passa indeclinavelmente pelos instrumentos administrativos 

de controle das atividades danosas. 

No arcabouço da legislação pátria, dentre os instrumentos designados para promover 

a Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

tem-se o licenciamento ambiental e a revisão de atividades efetivamente poluidoras, conforme 

art. 9, IV. A mesma Lei estabelece os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente como 

sendo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 

assegurar, no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 

A intervenção do Poder Público nas atividades, econômicas ou não, capazes de 

resultar em degradação ambiental está intimamente relacionada ao seu poder de polícia e com 

um dos mais importantes princípios do direito ambiental: a prevenção. Esse princípio é 

concretizado através da consciência ecológica, a ser desenvolvida por meio de uma política de 

educação ambiental. O licenciamento ambiental se revela ainda mais importante, enquanto 

instrumentalização do princípio da prevenção, tendo em vista que a educação ambiental não 

                                                 
240

 A propósito, veja-se parte da ementa do Acórdão proferido no julgamento do Recurso Especial n. º 817. 

534/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma. Publicado no DJe em 16.06.2010: ―EMENTA: 

ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO. SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA POR 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE (...)‖. 
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se encontra satisfatoriamente difundida
241

. O principal objetivo do procedimento de 

licenciamento ambiental é prevenir ou faze cessar danos ao meio ambiente decorrentes do 

avanço de determinadas atividades, primando pela realização da Política Nacional do Meio 

Ambiente, o desenvolvimento econômico e social, a preservação dos recursos naturais e a 

manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

É preciso distinguir entre os conceitos de licenciamento ambiental e licença. O 

licenciamento deve ser entendido como o processo administrativo em que, ao final, a licença 

pode ou não ser concedida. A negativa da licença se dá, portanto, no âmbito de um 

procedimento próprio, denominado ―processo de licenciamento‖. Silviana Henkes e Jairo 

Kohl definem o licenciamento como um procedimento ou conjunto de atos que têm como 

objetivo final a concessão da licença ambiental, seja a licença prévia, a licença de instalação 

ou a de operação
242

. 

Na atualidade, a prerrogativa do licenciamento é conferida às três esferas de 

Governo. Tal fato advém de modificações consagradas na Constituição Federal de 1988 que, 

no seu art. 23, VI e VII, estabelece competência comum da União, estados, Distrito Federal e 

municípios para proteger o meio ambiente, combater a poluição, preservar as florestas a fauna 

e a flora. Observa-se que as atividades potencialmente danosas podem ser licenciadas por 

órgãos de qualquer esfera, desde que respeitado o interesse da medida, se local, regional ou 

nacional.  

Os termos mais específicos desta cooperação e das competências para o 

licenciamento entre os entes federados passaram a valer a partir da entrada em vigor da Lei 

Complementar Federal n.º 140, de 8 de dezembro de 2011, especificamente nos artigos 7
o
, 8

o
 

e 9
o
. Esta norma, ao regulamentar a cooperação dos entes públicos no exercício da 

competência concorrente ambiental, nos termos do parágrafo único do art. 23, da 

Constituição. 

Os entes federados, especialmente estados e União devem procurar construir uma 

rede de atuação integrada com os municípios, definindo, de maneira clara, levando a efeito 

todas as possibilidades de parceria e cooperação dos órgãos ambientais no processo de 

licenciamento ambiental. Tal medida poderá ser capaz de promover a maior racionalização 

dos procedimentos, redução de custos, além de tonar o processo de licenciamento mais célere, 

facilitando, ainda, o desenvolvimento das ações de fiscalização. 
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 FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de direito ambiental brasileiro. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, 

p. 54. 
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 HENKES Silviana Lúcia; KOHL, Jairo Antônio. Licenciamento ambiental: um instrumento jurídico 

disposto à persecução do desenvolvimento sustentável. São Paulo: 2005, p. 400. 
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Esta observação é válida, pois o licenciamento ambiental é uma forma administrativa 

de orientar a implantação e expansão de atividades cujo impacto sobre a base de recursos 

naturais merece ser mitigado e regulado previamente. A partir da análise dos estudos e demais 

elementos solicitados no processo de licenciamento o órgão estatal pode, considerando os 

impactos sociais, econômicos e ambientais, concluir, inclusive, pela inviabilidade do 

empreendimento ou da atividade, caracterizando típica atividade atinente ao poder de polícia. 

Calha ainda uma breve diferenciação. Conforme Paulo de Bessa Antunes
243

, apesar 

das licenças ambientais apresentarem-se como um instrumento muito semelhante às licenças e 

autorizações administrativas, com estas não se confunde. Trata-se de um instrumento apto a 

tutelar a incolumidade do meio ambiente, cujo interesse pertence a todos, indistintamente, e 

não apenas aos particulares que eventualmente irão usufruir do empreendimento. É marcado 

por características específicas, advindo daí a sua singularidade. 

A licença ambiental não apresenta caráter de definitividade. Sua definição deve estar 

sempre associada à possibilidade de revisão, desde que devidamente motivada pelo órgão 

público responsável
244

. Além de não ser definitiva, mesmo que o particular venha a atender a 

todos os requisitos estabelecidos em lei para a obtenção da licença ambiental, o órgão público 

não estaria obrigado a expedi-la caso vislumbrasse que, mesmo o atendimento dos requisitos 

legais não seria suficiente para resguardar o bem ambiental. Existe uma grande parcela de 

discricionariedade contida no licenciamento ambiental, distintamente do que ocorre com 

outros casos de licenças administrativas. 

Como atividade afeta aos órgãos que compõem a administração pública, direta e 

indireta, o licenciamento ambiental finda por sujeitar-se às regras gerais que informam o 

direito administrativo. 

Acerca desta perspectiva, Curt Trennepohl e Terence Trennepohl
245

 advertem que na 

hipótese da superveniência de norma que impeça a continuidade da atividade regularmente 

aprovada, sem possibilidade de adequação às novas regras, a suspensão ou revogação da 

licença ambiental ou a negativa da sua renovação obrigam à indenização do favorecido. 

Apesar de ninguém possuir o direito a poluir é plausível que, em alguns casos em que haja 

patente gravame ao direito do particular seja admissível a contrapartida indenizatória
246

. 
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 MACHADO, Paulo Afonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 92. 
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 TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence. Licenciamento ambiental. 3. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 

2010, p. 29. 
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 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos e. Direito constitucional ambiental brasileiro. In: Direito 

constitucional ambiental brasileiro. CANOTILHO, José Joaquim Gomes; LEITE, José Rubens Morato 

(Orgs.). São Paulo: Saraiva, 2007, p. 124. 
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A concessão ou renovação da licença ambiental seria, portanto, um ato 

administrativo discricionário, praticado no exercício do Poder de polícia, cujo motivo deve 

estar relacionado à proteção do meio ambiente em todas as formas previstas em lei e na 

Constituição. 

No pertinente aos tipos de licenças, as principais são as descritas no art. 8º, da 

Resolução do CONAMA n.º 237, de 19 de dezembro de 1997: a Licença Prévia (LP), a 

Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO). Nada impede, contudo, que sejam 

criadas outras licenças com objetivos diferenciados, a fim de atender empreendimentos 

específicos ou de compatibilizar os instrumentos com o ecossistema que terá as suas 

características potencialmente degradadas. Sendo as licenças ambientais temporárias a norma 

de referência também dispôs sobre os prazos de validade, cada qual tem a sua regra própria 

estabelecida no art. 18º
247

, da mesma resolução, lembrando que o pedido de renovação deve 

ser feito com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de sua validade. 

 

 

5.3 O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE PARQUES EÓLICOS 

 

 

Os parques e usinas eólicas, como todos os demais empreendimentos do setor 

energético, requerem a obtenção de licença ambiental para entrar em funcionamento. As 

regras instituídas pela Lei Complementar Federal n.º 140/2011, vieram a contribuir de 

maneira decisiva com respostas para diversas indagações que permeavam a definição de 

competências e os critérios de cooperação entre as diferentes esferas de Governo. 

É certo que a referida Lei partiu do Projeto de Lei Complementar nº. 12, apresentado 

no Congresso Nacional em 2003, pelo Deputado Federal Sarney Filho, visando atender a 

várias recomendações oriundas da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou o 

tráfico de animais silvestres. O projeto original comprometia-se com cooperação entre União, 
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 ―Art. 18. O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, 

especificando-os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos: 

I - O prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 

elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser superior 

a 5 (cinco) anos. 

II - O prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 

instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) anos. 

III - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os planos de controle ambiental e será 

de, no mínimo, 4 (quatro) anos e, no máximo, 10 (dez) anos. 

§ 1o A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de validade prorrogados, desde 

que não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II.‖ 
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estados e municípios, à atuação descentralizada, democrática e eficiente, garantindo o 

equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do meio ambiente, a 

harmonização de políticas e ações administrativas para se evitar a sobreposição de atuação 

entre os entes federativos, primando pela uniformidade da política ambiental nacional, 

respeitadas as peculiaridades regionais e locais
248

. 

Uma série sucessiva de emendas apresentadas à proposição original findou por 

ampliar significativamente as matérias inicialmente discutidas e, de certa forma, elucidou 

algumas situações alvejadas por uma série de dificuldades. 

O licenciamento ambiental passou a contar com critérios bastante descentralizados 

para o seu exercício, sendo mantidas algumas regras que já constavam da Resolução 

CONAMA n.º 237/97, como o trâmite do processo licenciamento apenas em uma esfera 

administrativa, respeitada a sua competência. Não pode haver, desta forma, duplo 

licenciamento ambiental incidente sobre a mesma atividade. O formato adotado pela Lei 

Complementar 140/2011, seguiu o de estabelecer um rol expresso de competências para a 

União e para os Municípios, deixando as demais situações de competência residual a cargo 

dos Estados. 

Realmente o referido diploma promoveu a descentralização das atribuições da União, 

Estados e Municípios na proteção do meio ambiente sob a alegação de que, com isto, haveria 

agilidade na análise dos licenciamentos ambientais sem revelar uma fragilização dos 

mecanismos de proteção e defesa do meio ambiente
249

. Não apenas uma descentralização, 

mas uma definição objetiva de competências que, ao menos no plano teórico, mostra-se 

bastante significativa. A situação dos Municípios mostra-se digna de preocupação apenas no 

ponto em que a assunção de responsabilidades institucionais não vem acompanhada do 

suporte de pessoal técnico capacitado. A realidade de muitas localidades distantes dos grandes 

centros é precária, mas nem por isso deixam de existir empreendimentos que podem causar 

significativo impacto ambiental. 

As sutilezas da norma definem, no art. 9º, XIV, alíneas ―a‖ e ―b‖
250

, as competências 

                                                 
248

 SOUZA, José Fernando Vidal de; ZUBEN, Erika von. O licenciamento ambiental e a lei complementar n. 

140/2011. 2012, p. 29. Disponível em: <https://www.metodista.br/revistas/revistas-

unimep/index.../art >. Acesso em: 10.03.2013. 
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―Art. 9
o
  São ações administrativas dos Municípios:  

(...) 

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, promover o 

licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:  

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos 

respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e 

natureza da atividade; ou  
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para que o município desempenhe o seu papel de ente licenciador. Curiosamente a alínea ―a‖ 

prevê a competência para as atividades que possam que causem ou possam causar impacto 

ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais 

de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da 

atividade. Deixou, portanto, ao âmbito infralegal dos Conselhos Estaduais a definição de 

vários conceitos jurídicos indeterminados para impor arestas ao que seria o início da 

consolidação das competências municipais. 

Se o escopo dessa norma era projetar critérios claros, este dispositivo pode trazer a 

lume uma situação institucional diferenciada de Estado para Estado, na medida em que cada 

um pode reconhecer mediante os seus próprios critérios de porte, potencial poluidor e 

natureza da atividade os papéis que estarão cingidos ao âmbito municipal. Pode haver, em 

dois estados distintos, caso que num deles a atividade é de licenciamento municipal e, no 

outro, a mesma atividade é de licenciamento estadual, em tese. 

Como então definir os critérios para o licenciamento de parques eólicos? É preciso 

pontuar primeiro que existem duas formas distintas de explorar esta modalidade energética: as 

atividades desenvolvidas no continente, em terra, denominadas de onshore; e, as 

desenvolvidas no mar, cuja tecnologia, apesar de não ser tão difundida no Brasil, pode vir a se 

tornar uma realidade a qualquer momento, recebendo o nome de offshore. 

O art. 7º, XIV, ―b‖, atribui à União as competências administrativas para licenciar e 

fiscalizar atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental que sejam 

localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona 

econômica exclusiva. Deste modo, afigura-se como ação administrativa da União, por 

intermédio do seu Órgão ambiental o licenciamento de parques eólicos offshore, em 

funcionamento no mar, respeitado as distâncias da costa para a delimitação espacial. 

Aos Estados, restaram as competências jurídicas implícitas ou residuais, já que o art. 

8, XIV dispõe que lhe compete promover o licenciamento ambiental de atividades ou 

empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores 

ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos 

arts. 7º (União) e 9º (Municípios). Como visto, compete aos conselhos estaduais do meio 

ambiente definir se o impacto de uma atividade tem potencial poluidor apenas local ou não, 

ou mesmo se determinada atividade, apenas por sua natureza deve se submeter ao 

licenciamento estadual. Mesmo que com as suas estruturas instaladas na área de um único 

                                                                                                                                                         
b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental 

(APAs);‖ 
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município, dificilmente será possível sustentar a interesse local da atividade de exploração de 

energia eólica. 

O transporte dos equipamentos, cuja mobilização requer o preparo das rodovias, a 

necessidade de instalação de linhas de transmissão, que inevitavelmente ultrapassam diversos 

municípios e o impacto na economia e a grande demanda por recursos humanos capacitados, 

revelam um nítido caráter regional, e não apenas local. Vale ressaltar que não existem 

impedimentos de ordem normativa para que, ao estabelecer o porte da atividade, os conselhos 

estaduais definam pequenos parques ou usinas instaladas até mesmo para autoconsumo na 

esfera de competência do licenciamento dos municípios, tomando como parâmetro a 

capacidade instalada. 

Ademias, a competência será da União nos casos em que o licenciamento dos 

empreendimentos compreenda a localização concomitantemente de áreas das faixas terrestre e 

marítima da zona costeira exclusivamente nos casos previstos em tipologia estabelecida por 

ato do Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a 

participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e 

considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou 

empreendimento (art. 7, parágrafo único).  

Até que se faça a regulamentação a que alude a norma com referência ―as áreas das 

faixas terrestre e marítima da zona costeira‖, para que haja clareza das situações em que 

efetivamente a competência é da União, permanece o vazio legislativo para esta situação. O 

fato é que a instalação de parques eólicos pode perfeitamente incorrer nesta hipótese. Até que 

haja a demarcação normativa clara desta competência, é possível ter correto que, não sendo 

competência expressa de outro ente, cabe na atuação supletiva dos estados. 

 

 

5.3.1 Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e 

Relatório Ambiental Simplificado (RAS) para empreendimentos eólicos 

 

 

O processo de licenciamento ambiental deve estar lastreado em estudos específicos 

acerca dos impactos ambientais que serão suportados pelo meio ambiente com a instalação e 

operação de qualquer atividade potencialmente danosa. O art. 225, § 1.º, IV, da Constituição 

Federal propugna que caberá à Lei exigir, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação ambiental, o estudo prévio de impacto ambiental, o 
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qual deverá ser devidamente publicado. Este último requisito vem a atender também o 

princípio constitucional da publicidade que é extensível a todas as esferas Administração, 

inclusive aos Órgãos ambientais encarregados do licenciamento. A ausência de publicação 

pode levar à anulabilidade do procedimento de licenciamento, para os atos posteriores que 

dependam do Estudo de Impacto Ambiental para terem validade ou se valham deste como 

fundamento.  

Já havia a previsão da adoção de estudos prévios como parâmetro para as atividades 

de licenciamento na ocasião da entrada em vigência da Lei que instituiu a Política Nacional 

do Meio Ambiente. As hipóteses de exigibilidade, entretanto, ficavam a critério de 

regulamentação do CONAMA. Essa exigência de estudos ambientais foi recepcionada e 

consagrada pela Constituição Federal de 1988, não havendo, entre os doutrinadores ou em 

decisões judiciais, nenhuma manifestação discordante quanto a sua exigibilidade prévia para a 

implantação das atividades abrangidas pelo licenciamento ambiental
251

. A regulamentação do 

assunto foi levada a efeito com mais rigor técnico com a edição da Resolução n.º 237/97 do 

CONAMA, em seu art. 1.º, III, onde dispõe que estudos ambientais são todos e quaisquer 

estudos relativos aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e 

ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da 

licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e projeto de controle ambiental, 

relatório ambiental preliminar, diagnóstico ambiental, plano de manejo, plano de recuperação 

de área degradada e análise preliminar de risco. 

Note-se que na Resolução não ficou definido um nome juris específico para os 

estudos que seriam adotados nas diversas esferas públicas encarregadas do licenciamento, 

mas apenas conceituado o objetivo material a ser observado na ocasião de regulamentação de 

toda e qualquer forma de análise confeccionada. Os mais conhecidos, em razão da sua larga 

aplicabilidade, são o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental 

(RIMA), cuja importância está intrinsecamente vinculada ao caráter preventivo da causação 

de danos ambientais
252

 e a proposta do princípio da prevenção. Também em atenção a esta 

característica e na busca de ser o mais fiel possível, os estudos devem ser desenvolvidos por 

uma equipe técnica multidisciplinar, devidamente preparada para tratar dos aspectos 

ambientais em sua dimensão de interrelação complexa com a fauna, a flora e as 
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 TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence. Licenciamento ambiental. 3. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 

2010, p. 35. 
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 ―Deve-se priorizar atitudes prudentes em relação aos efeitos nocivos de atividades potencialmente 

degradadoras, em atenção à evidência, hoje incontestável, de que os prejuízos ambientais são frequentemente, de 

difícil, custosa e incerta reparação.‖ (MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Impacto ambiental - aspectos da legislação 

brasileira. 2. ed. revista e ampliada. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002. p. 02). 
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transformações a serem implantadas pelo ser humano. 

Uma situação prática digna da devida atenção ocorre no cotidiano em que a 

confecção dos estudos de impacto ambiental muitas vezes é direcionada com o fim único de 

viabilizar o empreendimento, não havendo compromisso com a verdade encontrada no bioma. 

A iniciativa privada, sequiosa por obter o desejado licenciamento, interfere na confecção dos 

estudos até mesmo com a omissão de dados de caráter ecológico que podem trazer 

consequências
253

 graves. O procedimento lento e burocratizado é outro alvo de crítica por 

parte da sociedade civil organizada e dos empreendedores, aflorando como mais uma 

dificuldade, que requer fiscalização. O Estudo deve ser composto por dados fiéis e não por 

tentativas de compatibilização forçada. Tais ocorrências podem tornar o procedimento ainda 

mais moroso quando o órgão é impelido a solicitar esclarecimentos adicionais e 

complementações documentais. 

O Parecer técnico conclusivo só deve ser emitido após a confirmação de que os autos 

encontram-se devidamente instruídos com as informações coerentes e indispensáveis para 

uma manifestação segura. Interferências externas para a identificação plausível deste quadro, 

aliada a atitudes negligentes de instrução podem trazer consequências imprevisíveis para o 

meio ambiente. 

O Relatório de Impacto Ambiental, como o próprio nome já sugere, relata de maneira 

mais simplificada e acessível todo o conteúdo técnico-científico contido no EIA. Não se 

tratam de instrumentos com abrangência distinta, em verdade o RIMA é uma forma 

regulamentada de apresentação do EIA, que pode ser deveras extenso e complexo e, por essa 

razão, pode ter as suas conclusões articuladas em um documento com padrão diferenciado. As 

Resoluções do CONAMA podem estabelecer outras modalidades de estudos a depender do 

tipo de atividades explorada, sempre que se faça necessário para resguardar a higidez 

ambiental
254

. 

  O conceito jurídico de impacto ambiental e o rol exemplificativo de atividades que 

exigem os instrumentos acima mencionados estão enumerados na Resolução do CONAMA 

n.º 01, de 17 de fevereiro de 1986. O artigo 1.º estabelece quais os bens jurídicos que, se 
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atingidos, caracterizam as condições de ―impacto‖ significativamente danoso
255

. O artigo 2º, 

ao enumerar o rol exemplificativo das atividades que devem ser precedidas de EIA/RIMA, 

destaca especificamente em seu inciso XI, as usinas de geração de energia elétrica, qualquer 

que seja a fonte primária, independentemente da fonte primária utilizada, com potência 

instalada acima de 10MW. Neste momento não se fez qualquer comentário a características 

renováveis, alternativas ou não que poderiam ser objeto do empreendimento, limitando-se o 

critério da grandeza de potência elétrica para a definição da incidência ou não da 

obrigatoriedade do EIA/RIMA. 

No contexto da edição destas primeiras resoluções, os empreendimentos eólicos 

contavam com presença e participação mínima para a estrutura elétrica nacional. A evolução 

comercial das tecnologias e a transformação do mercado com o tempo tornou-se atrativa para 

a consolidação do modelo de empreendimento elioelétrico.  

Esta situação se aliou no início do século XXI à crescente demanda por energia 

elétrica cujos suprimentos de produção estavam se mostrando insuficientes, levando o 

Presidente da República a adotar a Medida Provisória n.º 2.152-2, de 1.º de junho de 2001, 

instalando a Câmara de Gestão da Crise Elétrica (CGE). O artigo 8º, § 2º, da Medida 

Provisória instituiu nova categoria de prazos para o licenciamento dos empreendimentos 

elétricos, o que trouxe como consequência para o CONAMA a Edição da Resolução n.º 279, 

de 29 de junho de 2001, com o objetivo específico de regulamentar o denominado Relatório 

Ambiental Simplificado (RAS). 

O art. 1º da referida Resolução determinou expressamente que os procedimentos e 

conceitos previstos no seu teor se aplicariam a todos os níveis de competência para o 

licenciamento ambiental de pequenas centrais elétricas, incluindo com destaque e nominação 

expressa, as usinas eólicas, bem como tratou, de maneira não exemplificativa, das demais 

fontes alternativas de energia
256

. Foi precisamente numa ocasião de dificuldades para a gestão 

do setor elétrico que a opção de estimular as energias alternativas foi contemplada com sua 
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inclusão em métodos diferenciados de licenciamento. 

A par disto é possível perceber que em um histórico recente, as medidas adotadas 

para estimular as energias alternativas não se deram na buscar da proteção do meio ambiente e 

do estímulo de restrições técnicas, mas justamente com o inverso, a flexibilização destas 

proteções em nome do abastecimento energético. No discurso semântico da política energética 

e da política ambiental, apesar de não ser possível, em princípio, estabelecer uma ordem de 

precedência para as prioridades, inexiste óbice para a verificação de episódios históricos 

relevantes em que uma ou outra opção foi considerada como prioritária. A leitura dos fatos 

para desvendar os propósitos da norma, neste caso, não pode deixar de ir de encontro à 

primazia da questão energética em detrimento do discurso valorativo e moral da precaução 

absoluta em matéria ambiental.  

A Resolução em referência, em seu art. 2.º definiu o Relatório Ambiental 

Simplificado (RAS), como sendo a categoria de estudos relativos aos aspectos ambientais 

relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou 

empreendimento, apresentados como subsídio para a concessão da licença prévia requerida, 

que conterá, dentre outras, as informações relativas ao diagnóstico ambiental da região de 

inserção do empreendimento, sua caracterização, a identificação dos impactos ambientais e 

das medidas de controle, de mitigação e de compensação. As medidas mitigatórias e 

compensatórias deveriam, ainda, estar lastreadas em um documento denominado Relatório de 

Detalhamento dos Programas Ambientais, a fim de que fosse esclarecido previamente o teor 

das ações a serem adotadas em caso de degradação ambiental significativa ou não. 

Apesar da pecha da simplificação, vale advertir que os estudos ambientais 

simplificados, dentre eles o RAS, não devem se abster de abordas com completude as relações 

entre componentes bióticos, abióticos e antrópicos do sistema afetado pelo empreendimento, 

obra ou atividade
257

. A redução de complexidade a que se refere a norma não é conotativa à 

burocratização processual e não à redução da qualidade material intrínseca aos estudos 

desempenhados. 

Os empreendimentos eólicos gozam de compatibilidade com a Resolução n.º 

279/2001, porquanto existe menção expressa para adoção do RAS como modalidade de 

estudo no procedimento de licenciamento. Apesar da orientação geral ser passível de adoção 

em todos os estados de maneira generalizada, a depender da potencia instalada do parque 

eólico como um todo e, sendo esta considerada pelo órgão local executor da política 

                                                 
257

 TRENNEPOHL, Curt; TRENNEPOHL, Terence. Licenciamento ambiental. 3. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 

2010, p. 43. 



159 

 

 

ambiental como capaz de causar ofensa significativa ao ambiente, pode ser exigido o 

EIA/RIMA. Esta decisão compete ao Órgão com a competência legal para o licenciamento, 

desde também que o respaldo para tanto esteja previsto na legislação correlata ao Ente 

político de que seja integrante. 

As principais lides relacionadas ao assunto de aplicação do RAS ou do EIA/RIMA, 

diante do aparente conflito que pode surgir com a Resolução n.º 01/86, resultaram na 

impugnação de atos supletivos realizados pelo Órgão licenciador em âmbito federal para com 

os procedimentos regularmente instruídos nos Órgãos estaduais, ou seja, por tentativa de 

sobreposição de competências. Sob a vigência única da Resolução n.º 237/97 essa intervenção 

supletiva era cabível com maior abrangência, situação que ficou deveras restrita com a 

disposição contida no art. 13, § 1º, da Lei Complementar Federal n.º 140/2011, que admite a 

intervenção de outros órgãos distintos do competente nos estritos termos da legislação para 

conceder a licença ambiental, apenas de maneira sugestiva e não vinculante. 

As decisões dos Tribunais principalmente com abrangência no Nordeste do Brasil 

vêm se firmando no sentido de admitir a aplicação do RAS para os empreendimentos eólicos 

como um todo, dispensando a necessária imposição do EIA/RIMA
258

 pelo órgão que atue de 

maneira supletiva. Note-se, todavia, que não se esta a dizer que o RAS é o documento padrão 

e insubstituível. Sua dispensabilidade pode ser cabível desde que por iniciativa do Ente 

estadual com competência para o licenciamento ambiental, e não por atuação supletiva com 

pretenso caráter vinculante. 

 

 

5.3.2 Licenciamento de linhas de transmissão 

 

 

As linhas de transmissão, inclusive dos parques eólicos, também requerem o seu 

devido licenciamento ambiental. Tais instalações foram pela primeira vez inseridas entre as 

atividades cujo Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto Ambiental se mostram 

obrigatórios, a partir da edição da Resolução do CONAMA n.º 01/86, que dispôs em seu art. 

2º, inciso VI, a obrigatoriedade da submissão da instalação de linhas de transmissão de 

corrente elétrica ao órgão licenciador estadual para as instalações acima de 230KV. 
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A Resolução CONAMA n.º 6, de 16 de setembro de 1987 dispôs suplementarmente 

sobre o licenciamento ambiental das linhas de transmissão das grandes obras hidrelétricas, 

infirmando que no licenciamento de subestações e linhas de transmissão, a Licença Prévia 

(LP) deve ser requerida no início do planejamento do empreendimento, antes de definida sua 

localização, ou caminhamento definitivo, a Licença de Instalação (LI), depois de concluído o 

projeto executivo e antes do início das obras e a Licença de Operação (LO), antes da entrada 

em operação comercial. 

Até o advento da Resolução n.º 279/2001, estas eram as principais regras acerca do 

licenciamento de linhas de transmissão em vigência a serem adotadas pelos diversos órgãos 

licenciadores. Contudo, no contexto do racionamento de energia elétrica e objetivando a 

simplificação das instalações elétricas, passou a ser exigido, pelo art. 1, III, desta Resolução, o 

Relatório Ambiental Simplificado (RAS) para o licenciamento de Sistemas de transmissão de 

energia elétrica (linhas de transmissão e subestações) em empreendimentos considerados de 

pequeno potencial de impacto ambiental. Este último critério referente ao pequeno potencial 

de impacto ambiental pode ter como referência ao ser fixado, estar situado abaixo dos 230KV 

que a Resolução n.º 01/86 expressamente conceitua como capazes de causar dano em 

potencial superior. 

Os principais problemas causados pela instalação de linhas de transmissão são: 

erosão da terra, contaminação da água, destruição de habitats naturais de algumas espécies da 

fauna e a alteração da paisagem que pode causar a desvalorização de áreas rurais ou 

urbanas
259

. Deste modo a causação de alteração no ambiente circundante certamente torna 

esta atividade indeclinavelmente sujeita ao licenciamento. 

 

 

5.3.3 Parque eólico localizado em área de preservação permanente (APP) 

 

 

Acerca dos licenciamentos a serem realizados em Áreas de Preservação Permanente 

(APP), são necessárias considerações apropriadas para a identificação da plausibilidade das 

atividades de exploração da energia cinética do vento nestas localidades. 

As Áreas de Preservação Permanente (APP) tiveram o seu regime inicialmente 

previsto no Código Florestal, promulgado pela Lei Federal n.º 4.771, de 15 de setembro de 
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1965, hoje revogado pela Lei Federal n.º 12.651, de 25 de maio de 2012, que estabeleceu 

como definição para estas localidades, serem áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação 

nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 

geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas. 

A atividade de exploração da energia eólica, distintamente de outras modalidades 

possui possibilidades bastante limitadas para a manipulação técnica das suas instalações, 

notadamente porque precisam ser edificadas em áreas comprovadamente – através de estudos 

específicos – favoráveis às correntes de vento. É perfeitamente possível, como se infere do 

próprio cotidiano que as áreas meteorologicamente adequadas coincidam com Áreas de 

Preservação Permanente, não sendo este fator determinante para a inviabilidade do projeto. 

A Resolução CONAMA n.º 369, de 28 de março de 2006, editada ainda sob a 

vigência da Lei n.º 4.771/65, regulamentou os casos de excepcional utilidade pública e 

interesse social que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área de 

Preservação Permanente. Neste ponto, consignou em seu art. 2, I, ―b‖, dentre as atividades 

que autorizadas para desenvolvimento em APP, as obras essenciais de infraestrutura 

destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia. 

Deste modo, mesmo anteriormente ao novo Código Florestal não haveria obstáculo 

jurídico para o aproveitamento de Áreas de Preservação Permanente para a produção de 

energia, sempre que justificada a utilidade pública e o interesse social. 

O art. 9, caput, da Lei 12.651/12, facilitou a interpretação dos dispositivos e 

consolidou a situação de maneira genérica ao dispor que é permitido o acesso de pessoas e 

animais às Áreas de Preservação Permanente para obtenção de água e para realização de 

atividades de baixo impacto ambiental. O baixo impacto a que se refere este artigo pode ser 

traduzido na esfera ambiental das normas vigentes também para as atividades tratadas no art. 

1.º, incisos I, II, III e IV, da Resolução CONAMA n.º 279/2001. A abrangência da norma que 

se vale de conceitos indeterminados tem o seu espaço de interpretação preenchido pela 

atuação supletiva dos Órgãos consultivos e deliberativos de âmbito federal e estadual, com 

competência para definir o potencial danoso das diversas situações.  

Sendo os empreendimentos eólicos expressamente concebidos, junto com as demais 

energias renováveis, como de baixo potencial danoso sua viabilidade estaria devidamente 

respaldada na situação.  

A exceção para esta exposição está no art. 8, caput, do Novo Código Florestal, que 

veda a utilização de Áreas de Preservação Permanente que importe em significativa supressão 
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de vegetação nativa, dependendo estas de se amoldarem expressamente às hipóteses previstas 

na Lei.  

As regras de competências são dispostas na Lei Complementar n.º 140/2011, que 

delimita a atuação dos Estados, em regra, para a realização do licenciamento ambiental, por 

ser o preceptor das competências residuais, ou seja, que não estejam expressamente previstas 

para os outros entes federados. 

 

 

5.3.4 Parque eólico localizado em Zona Costeira 

 

 

A força dos ventos é muito presente nas zonas costeiras do país, cuja justificativa é 

influenciada por diversas condições naturais, dentre elas a inexistência de barreiras para a 

fruição das correntes de ar. Assim, estas localidades se tornaram importantes para a 

exploração da energia eólica e, como cada ecossistema, possuem suas especificidades na 

proteção normativa. 

A Zona Costeira, nos termos do art. 224, § 4º, da Constituição Federal é patrimônio 

nacional e sua utilização deve se dar de modo sustentável em consonância com os critérios 

previstos na Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988. Consigne-se em princípio que o termo 

―patrimônio nacional‖ não pode ser interpretado como propriedade da União
260

. Assim, não é 

o simples fato do empreendimento estar localizado na zona costeira que caracteriza a 

competência da União para o seu licenciamento, mas sim a respectiva regra de competência 

para tanto. 

Neste sentido, a Lei Complementar n.º 140/2011, dispôs no art. 7º, parágrafo único, 

sobre as competências da União, que o licenciamento dos empreendimentos cuja localização 

compreenda concomitantemente áreas das faixas terrestre e marítima da zona costeira será de 

atribuição da União exclusivamente nos casos previstos em tipologia estabelecida por ato do 

Poder Executivo, a partir de proposição da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a 

participação de um membro do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e 

considerado os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou 

empreendimento. 

Até que advenha o ato do Poder Executivo que trate do estabelecimento das situações 
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específicas em que a União deverá atuar no licenciamento, não é plausível sustentar que ela 

detém competência genérica e universal para todos os empreendimentos da Zona Costeira. 

Inexistindo o critério de competência por estar pendente de regulamentação e por razões de 

obediência ao princípio da legalidade, o Ente Federal não pode atrair para si de maneira 

genérica competências que não decorram da correta aplicação da Lei. 

A seu turno os Estado gozam, com autorização legal, da competência residual para o 

licenciamento ambiental. Isto seria suficiente para lhes reconhecer a competência para o 

licenciamento até que o ato do Chefe do Poder Executivo Federal delimite especificamente 

quais os critérios que ensejam a atuação do Órgão ambiental federal. 

Para a instalação de parques eólicos na Zona Costeira, o processo de licenciamento 

ambiental precisa estar de acordo também com o art. 6º da Lei n.º 7.661/88, o qual propugna 

que o licenciamento para construção, instalação, funcionamento e ampliação de atividades, 

com alterações das características naturais da Zona Costeira, deverá observar, além do regime 

genérico disposto na lei as demais normas específicas federais, estaduais e municipais, 

respeitando as diretrizes dos Planos de Gerenciamento Costeiro. Os planos de gerenciamento 

costeiro podem ser instituídos nas três esferas de competência (federal, estadual e municipal) 

e a compatibilidade do empreendimento deve ser aferida em todas elas. 

 

 

5.4 IMPACTOS AMBIENTAIS E RELAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 

 

 

Mesmo gozando de diversas vantagens nos quesitos referentes ao desenvolvimento 

sustentável, como a baixa emissão de gases poluentes e a pouca necessidade de alteração da 

vegetação e das características naturais em que os parques eólicos são instalados, alguns 

impactos ainda são identificados e provocam consequências jurídicas variadas. Este tópico 

pretende abordar os diversos impactos causados na natureza ou em prejuízo de outras 

atividades humanas pela expansão das atividades eólicas. 

Se por um lado existem vantagens, por outro também é certo que podem existir 

gravames com diferentes possibilidades de mitigação pelos métodos admitidos na legislação. 

Importa lembrar que a admissão do Relatório Ambiental Simplificado (RAS), com prazos 

diferenciados (menores) para as usinas que aproveitam energia eólica nestas situações 

também requer a confecção do Relatório de Detalhamento dos Impactos Ambientais, que 

apresenta as eventuais medidas compensatórias aos programas ambientais previstos no RAS. 
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Neste sentido, mesmo sendo de pouca monta, o Órgão ambiental pode induzir a 

prática de medidas complementares para o dano já na etapa de licenciamento. Verificada a 

alteração no projeto inicial ou a causação de danos ambientais que não foram previstos ou 

descritos na descrição inicial do RAS, pode haver a tentativa de celebração do Termo de 

Ajustamento de Conduta a fim de manter o funcionamento do empreendimento. 

 

 

5.4.1 Impacto visual 

 

 

Neste quesito, o impacto visual é influenciado por fatores como o tipo de paisagem, 

as cores e o número de pás, a quantidade e o design de turbinas. As turbinas de grade porte 

constituem uma alteração na paisagem, ainda que seja muitas vezes uma alteração cujos 

reflexos negativos sejam apenas de ordem subjetiva
261

. Com efeito, a alteração das áreas em 

que são erguidos os parques eólicos causam desprivilegios na paisagem que dificilmente 

podem ser aferidos objetivamente, podendo se mostrar negativo para algumas pessoas e 

indiferente para outras. 

Alguns estudos realizados sobre o assunto apontam constatações de diferentes 

percepções, por parte da população, nos países que possuem parques eólicos. As opiniões 

podem variar de acordo com a nacionalidade e com a maior ou menor importância das 

instalações para a localidade
262

. Uma adjacência deste comportamento é relacionado ao 

fenômeno NIMBY, abreviatura do termo inglês ―Not In My Backyard‖, costumeiramente 

usado pra designar o comportamento de pessoas que se opõem à instalação de 

empreendimentos de energia próximo aos locais de suas residências, sejam nucleares, 

hidroelétricos, termelétricos ou quaisquer outros. O movimento não é novo, e como bem 

destaca Ivan Lira de Carvalho
263

, advém originalmente da preocupação com os desafios 

apresentados à área empresarial com as intervenções, por vezes desastradas e desastrosas, do 

homem no meio ambiente. 

Os empreendimentos eólicos contam com o discurso do desenvolvimento sustentável 
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e da energia limpa para convencer que os prejuízos visuais causados com a sua instalação são 

ínfimos se comparados aos ganhos de preservação como um todo. Em sua relação com o 

fenômeno NIMBY, importantes estudos foram propostos a fim de indicar o comportamento do 

público no caso de parques eólicos instalados em diferentes distâncias das propriedades. Com 

relação à distância, a pesquisa mostrou que pessoas que moram entre 5km e 10km do parque 

foram seis vezes menos contrárias aos empreendimentos do aquelas que moram até o limite 

de 5km do Parque
264

. 

Problemas de direito de vizinhança causados em propriedades fronteiriças podem ter 

o seu desfecho orientado no direito brasileiro pela ação de nunciação de obra nova, cabível 

quando a edificação de obra nova em imóvel vizinho prejudique o prédio adjacente, suas 

servidões ou fins a que é destinado. Desde que estes fins estejam associados ao deleite com a 

paisagem ou com a exploração turística seria cabível, em tese, a querela processual.  

O controle do risco para a qualidade de vida em casos como o presente é um reflexo 

do princípio da precaução ambiental
265

, no qual por não saber quais serão os impactos reais 

que a natureza e os circunvizinhos irão sofrer com a instalação do parque eólico, surgem 

reações espontâneas contrárias a conduta tida como potencialmente danosa, ainda que não o 

seja de fato. O que se quer salientar é que a precaução enquanto princípio ambiental se 

sustenta na incerteza do que pode vir a ocorrer efetivamente a partir de um ou mais atos que 

alteram o estado de coisas na natureza. 

Como exemplo de problema, o impacto visual muitas vezes é alvo de crítica da 

população do entorno, que alega queda no valor dos seus imóveis no mercado imobiliário por 

conta do impacto visual negativo, proporcionado pelas grandes pás (cataventos) do parque 

eólico. Vale ressaltar que todos esses impactos descritos como negativos, poderão ter 

mitigados os seus efeitos a partir de um estudo detalhado da área e seus respectivos Estudos 

de Impacto Ambiental e Relatório de impacto Ambiental
266

. 

Dentre os aspectos negativos, em que pese este último não ser relevante para o meio 
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ambiente de per si, no Brasil se mostrou capaz de gerar uma especulação imobiliária inversa, 

com valorização dos terrenos em que seriam instaladas as atividades, do que propriamente 

desvalorizar imóveis residenciais. 

 

 

5.4.2 Impacto sonoro 

 

 

Os impactos sonoros são causados em virtude dos ruídos mecânicos da 

movimentação das pás dos cata-ventos. Uma turbina eólica produz ruído que, mesmo sendo 

mínimo, pode gerar incomodo às pessoas das residências próximas. Sons de baixa frequência, 

em particular nas inferiores a 20Hz (infrassom), são conhecidos por causar efeitos fisiológicos 

como náuseas e dor de cabeça.  O ruído da turbina eólica é contínuo e geralmente contém 

baixas frequências. Essas frequências decaem vagarosamente e apesar do seu baixo nível, o 

ruído das turbinas eólicas pode ter um impacto negativo em humanos e animais da vizinhança 

de um parque eólico
267

. Uma turbina eólica a 300m produz em torno de 40dB, considerando a 

margem de que, para a audição humana, valores acima de 60dB causam irritações e a partir de 

100dB são prejudiciais. 

É indicativamente relevante que contenções em quaisquer prejuízos referentes à 

poluição sonora e medidas que possam sanar a sua lesividade ou reparar danos estejam 

contidos no Relatório Ambiental Simplificado (RAS) e no Relatório de Detalhamento dos 

Impactos Ambientais. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) possui como referência para 

os assuntos da poluição sonora as Resoluções n.º 02, de 2 de abril de 1990, que dispõe sobre o 

Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora. Entretanto, por estar situada 

entre as questões ambientais, a poluição sonora muitas vezes adentra a competência 

concorrente dos entes federados. Assim, em cada caso, é preciso se ater aos critérios de limite 

para emissão de ruídos estabelecidos nas localidades de exploração da atividade. 

Alguns países desenvolvidos como a Dinamarca diante da grande presença de 

moinhos de vento avançaram para o aperfeiçoamento da regulação ambiental de tais situações 

estabelecendo por meio de legislação própria os indicadores de nível de ruído das turbinas
268

. 
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Em Portugal, o Decreto-Lei n.º 146/2006
269

 dispõe que a prevenção e o controle da poluição 

sonora constituem objetivos fundamentais para salvaguarda da saúde e do ambiente 

regulamentando os mapas estratégicos de ruído com o fim de controlar a situação específica.   

 

 

5.4.3 O Impacto na fauna 

 

 

A relação entre os animais silvestres e a expansão dos parques eólicos vem se dando 

em aparente harmonia. O impacto total da energia eólica em pássaros, morcegos e outros 

animais são extremamente baixos, quando comparados aos danos aferíveis em outras 

atividades. A baixa emissão de carbono é o fator determinante usado como parâmetro 

comparativo entre outras energias e a eólica
270

. 

É apontado dentre os problemas que impactam a fauna ambiental a perda parcial ou 

total do seu habitat, a depender da localização dos parques eólicos. Mesmo com a 

possibilidade de muitos animais conviverem nas proximidades das instalações, a sua 

implantação pode resultar na eliminação de espécies ou de características naturais originais. 

Em verdade, praticamente todas as alternativas energéticas afetam a normalidade ambiental, o 

que leva ao dever das autoridades que exercem o poder de polícia a intermediarem as medidas 

menos agressivas e exigir as adaptações necessárias para a desnaturação ecológica mínima. 

Essa modalidade de impacto possui importantes estudos precedentes, dentre os quais 

considerando a instalação da energia eólica no Reino Unido, foi efetivamente possível 

identificar a perda de habitat com a instalação de usinas eólicas, de modo permanente ou 

temporário, independentemente da atenção concedida pelos fiscais e órgãos ambientais
271

. 

Isto vem para fazer coro com as observações pretéritas despendidas sobre a necessária 

descaracterização que as atividades energéticas podem impor ao meio ambiente em prol da 

manutenção do seu modelo civilizatório. A justificativa mais forte que permeia a defesa dos 

parques ainda é o pouco impacto e a sua possibilidade de minimização se mostrar mais 
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fácil
272

, por exemplo, do que em termelétricas nucleares. 

Acidentes com morcegos também são destacados por estudos como um dos 

problemas presentes na instalação de usinas eólicas nos Estados Unidos. Por serem 

predadores noturnos naturais de diversos insetos, a mortandade de morcegos pode trazer 

prejuízos para a colheita, cujas estimativas são imprevisíveis
273

. 

 

 

5.4.4 Ondas de rádio e televisão 

 

 

Apesar de não ser conclusivos e desfrutar de compreensão parcial, o fenômeno da 

interferência do movimento das pás do equipamento eólico instalado em ondas de transmissão 

de rádio e televisão foi objeto de alguns estudos técnicos a fim de remediar qualquer problema 

desta índole na vizinhança e nos próprios parques. 

Pedro Jordão Salino, ao tratar do assunto, exarou o entendimento de que um parque 

eólico pode provocar vários distúrbios em sistemas de telecomunicações civis e militares, 

como: transmissão de TV, rádio, comunicação de rádio microondas e celular, comunicação 

naval e sistemas de controle de trafego aéreo, uma vez que grandes estruturas em movimento 

podem provocar interferências eletromagnéticas
274

. Anotou ainda, com base em estudos da 

European Wind Energy Association, que a interferência pode ser desencadeada pelos três 

elementos de uma turbina eólica: a torre, as pás e o gerador. O sistema elétrico precisa ser 

devidamente isolado para evitar interferências, assim como o material sintético das lâminas 

hoje é projetado a fim de evitar quaisquer distorções
275

. 

Acerca de um dos fatores que explicam a preocupação com as interferências 

eletromagnéticas, Milton Pinto assevera que a manta de alumínio que foi integrada à estrutura 

da pá, atuando como uma proteção contra a queda de raios, certamente pode ter 
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desempenhado um papel importante para o problema
276

. Apesar disto, muitas experiências 

mostraram que ajuste nos transmissores, troca da posição das antenas ou substituição por 

materiais mais potentes mostraram-se eficazes para sanar o problema. 

 

 

5.4.5 Crimes ambientais 

 

 

Muitos dos impactos ambientais causados pela atividade humana no meio ambiente 

podem constituir a prática de infrações criminais assim definidas em lei. Neste sentido a Lei 

Federal n.º 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, instituiu diversos tipos penais cuja incidência 

constitui crime com as especificidades das sanções descritas no diploma legal. 

O manejo das atividades relacionadas à implantação de parques eólicos e a condução 

regular do seu funcionamento devem observar rigorosamente as regras legais pertinentes, 

ensejando a possibilidade de caracterização crime contra a fauna, a flora ou a administração 

ambiental a depender do caso, também em observância ao princípio da proteção ambiental. 

Em uma primeira leitura descontextualizada, algumas condutas podem parecer insignificantes 

ou pouco danosas, mas em termos ambientais os reflexos para o bioma podem ser 

imprevisíveis
277

.  

Por razões de localização, vários parques podem vir a ser implantados em áreas de 

proteção ambiental especial, com vegetação fixadora de dunas ou protetora de mangues, razão 

pela qual o licenciamento do empreendimento, que prescinde a outorga da geração de energia 

elétrica deve observar minuciosamente todas as determinações contidas para o manejo da 

área. A constatação de dano provocado pelo uso irregular da localidade em que as atividades 

seriam desenvolvidas pode levar à incidência na infração contida no art. 50, da Lei de Crimes 

Ambientais. 

A poluição gerada por empreendimentos eólicos, mesmo que visual ou sonora, se 
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detectada ao ponto de gerar prejuízos para a fauna, flora ou ao saudável ambiente humano 

também pode ser objeto de responsabilização criminal, nos termos do art. 54, da mesma lei. A 

comprovação desta conduta deve estar arrimada em provas técnicas conclusivas e a 

responsabilização e sanção devem levar em conta os prejuízos econômicos e de abastecimento 

que a cessação da atividade eólica pode desencadear para o sistema elétrico. 

Especialmente nestas atividades que envolvem a ocupação de áreas ambientais 

sensíveis e cuja realização dos serviços depende de licença ambiental específica, agindo o 

funcionário público com dolo e em desacordo com as normas legais para concessão (ou 

negativa) de quaisquer autorizações, permissões ou licenças pode incidir no crime tipificado 

no art. 67, cuja pena é consideravelmente branda diante de possíveis resultados irreversíveis. 

Importa ressaltar que o tipo não faz distinção se a conduta ilícita vai ser praticada em 

benefício do empreendedor ou contra o mesmo, sendo passível de punição nas duas hipóteses. 

A apresentação de documentos contendo informação falsa ou enganosa, pelo particular 

também ocasiona a incidência de conduta criminal prevista no art. 69-A da Lei n.º 9.605/98. 

As principais modalidades de crime ambiental que podem recair sobre eventuais 

condutas ocorridas no âmbito da instalação e execução de um empreendimento eólico 

requerem uma estrutura de fiscalização e controle bastante capacitada, haja vista que não é 

tarefa fácil aferir a maioria dos elementos caracterizadores do crime em situações com alta 

complexidade técnica. A construção do arcabouço probatório para comprovar, por exemplo, as 

formas de poluição (sonora ou visual) são extremamente delicadas. A situação se repete na 

ocasião de verificar se a instalação de um parque se deu irregularmente em uma área 

especialmente protegida, mesmo quando goza de licença ambiental normalmente expedida. 

As autoridades licenciadoras precisam de acuidade no momento de identificar estas situações. 

 

 

 

 

 



171 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

 

A abordagem do desenvolvimento energético e da sua correlação com a energia 

eólica exigiu o aprofundamento de diversas questões conceituais, pertinentes a aspectos 

regulatórios, ambientais, legislativos e de compreensão semântica da cadeia de princípios de 

referência ao direito da energia. 

A assimilação do direito ao desenvolvimento dá-se em duas esferas normativas 

distintas, uma interna que decorre da leitura do art. 3, II, da Constituição Federal e outra 

relacionada ao direito comunitário, identificada com os direitos humanos da soberania e da 

autodeterminação dos povos, inclusive para a fruição livre dos recursos naturais. A assimetria 

natural verificada entre os diversos países para gerar energia em condições ambientais 

otimizadas, reflete a preocupação com a sustentabilidade que, internacionalmente é 

corroborada por diretrizes genéricas oriundas de acordos multilaterais e, nacionalmente, 

requer políticas públicas de conformação real.  

O conceito do desenvolvimento na Constituição de 1988, tal como se expressa no art. 

3, II, constitui-se em um objetivo aberto cognitivamente para uma sucessão de prioridades, 

sendo possível denomina-lo de desenvolvimento lato sensu, que goza de baixa densidade 

normativa e carece de especificações. São tratadas áreas temáticas materiais de realização do 

desenvolvimento que completam o seu conteúdo, permitindo a exigibilidade e a aferição de 

descumprimento dos seus postulados. Com exemplos de desenvolvimento em sentido estrito 

podem ser citados o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento turístico, o 

desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento educacional, desenvolvimento regional, o 

desenvolvimento energético, dentre outros. 

As políticas públicas desenvolvimentistas e demais iniciativas institucionais devem 

partir, no ordenamento jurídico do Brasil, de áreas materiais específicas do desenvolvimento 

com previsão constitucional ou que decorram da sua interpretação sistemática. Enquanto 

objetivo da República Federativa o desenvolvimento não pode se limitar aos postulados de 

direito internacional que muitas vezes encartam apenas diretrizes, sendo necessária a sua 

conformação a fim de atender aos reclames e projetos internos. 

A justificativa interpretativa para esta concepção advém primordialmente da forma 

como o desenvolvimento foi positivado na Constituição que, ao mesmo tempo em que lhe 

atribui a adjetivação de garantia, não diz especificamente de quê. A leitura superficial pode 

induzir a uma perspectiva de perda de eficácia da norma, o que não condiz com a verdade 
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diante da constatada possibilidade de complementação do conteúdo pautada no ganho de 

complexidade e no advento de novas necessidades da sociedade. 

Os reclames da sustentabilidade aliados ao crescimento do consumo de energia 

elétrica pela população elevaram a problemática para um patamar estratégico e de índole 

desenvolvimentista, dando vasão ao denominado em um primeiro momento deste estudo de 

desenvolvimento energético. A forma de realização de cada um dos desenvolvimentos está 

atrelada também a sua densificação que passa por princípios que orientam a formação de 

regras pertinentes à execução de metas e o estabelecimento de obrigações. 

Identificadas as premissas para o desenvolvimento energético, a abordagem passou 

para a avaliação da hipótese de autonomia do direito da energia, garantida por princípios 

próprios. Partindo do método sistêmico, em que o Direito se constitui como um sistema social 

notou-se a sua capacidade de se dividir em subsistemas para estabilizar as expectativas 

sociais, provenientes do ganho de complexidade das relações humanas. No momento de 

individualização do direito da energia percebe-se que as definições e propósitos de outros 

ramos do Direito não são suficientes para lhe englobar toda a extensão, momento em que 

assume um objeto próprio, identificado com a estabilização das relações estritamente 

energéticas a partir dos princípios da eficiência energética, diversificação da matriz 

energética, estímulo da inovação e não retrocesso no uso de tecnologias, acesso universal à 

rede de distribuição e liberdade energética. 

Apesar de darem corpo ao desenvolvimento energético a partir do isolamento do 

Direito da energia, estes princípios são enumerados como metas e não para identificar uma 

constatação de estado de coisas ideal. Diversas críticas são cabíveis, especialmente tomando 

por objeto a fonte de energia eleita para integrar o centro da abordagem deste estudo. 

Da confrontação realizada entre as normas pesquisadas e os dados efetivamente 

colhidos, constatou-se um panorama em que a liberdade energética de produção independente 

e de autoprodução, ainda que em suas formas de microgeração e minigeração, são 

extremamente limitadas e carecem de estruturas básicas de suporte para o pleno 

desenvolvimento das atividades. A ausência de linhas de transmissão para escoar a energia 

gerada em parques eólicos instalados na região nordeste, especialmente no Rio Grande do 

Norte, Bahia e Ceará, gera prejuízos enormes, uma vez que os parques foram instalados 

dentro do prazo previsto no leilão, estão recebendo os valores regularmente e não tem 

condições de cumprir o seu papel de fornecimento. Um problema claro de eficiência 

energética e que, ao mesmo tempo desestimula a produção independente e comércio no 

ambiente de contratação livre, entre particulares. 
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A liberdade energética para o consumo é um privilégio de consumidores para 

potenciais muito elevados, marginalizando o consumidor individual que permanece adstrito às 

concessionárias. Isto ocorre por dois motivos em especial: a inviabilidade técnica de aquisição 

de energia do gerador que oferecer o menor preço e a impossibilidade de gerar a sua própria 

energia para consumo direto, submetendo-se os autoprodutores, em regra, ao regime de 

compensação. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 176, § 4º, expressamente 

privilegiou a liberdade energética exercida com fontes renováveis. A meta da liberdade de 

consumo individual deve esbarrar apenas no óbice da disponibilidade tecnológica, sendo esta 

viável e fiscalizada não persistem razões para impedir a adoção da autoprodução renovável 

como uma meta de ordem social.  

Encarando o acesso à energia elétrica do ponto de vista da universalização, a 

autoprodução mostra-se ainda mais viável na medida em que se faz possível defender o 

acesso generalizado não apenas como uma prestação estatal social, mas também pelo viés do 

estímulo da utilização de recursos de autoprodução tendo como matéria prima as energias 

renováveis. A proposição leva em conta também o caráter descentralizado das fontes 

renováveis. 

Para justificar a energia eólica como insumo central do estudo, utilizamos os critérios 

da pertinência e viabilidade no campo das energias renováveis, a rápida expansão – ainda que 

sem planejamento em alguns estados da federação –, a sua capacidade de contribuir para a 

segurança no aprovisionamento, a possibilidade de autoprodução, produção independente, o 

estímulo a pesquisas e inovações e a sensível interrelação com o meio ambiente. 

Superados os problemas de índole técnica a utilização de energia eólica deve ser 

estimulada inclusive com apoio tributário. As propostas de projeto de lei hoje em trâmite no 

congresso nacional tendem para a suspensão da cobrança de IPI e II de equipamentos e 

materiais de construção adquiridos para serem aplicados na edificação de empreendimentos 

elétricos para minimizar os custos de implantação e estimular a atividade. A defesa da 

extensão deste projeto pessoas físicas e jurídicas com o objetivo de autoprodução de energia a 

partir de fontes eólicas é viável. Mais uma vez sustentamos que havendo tecnologia 

disponível e adequada não persistem razões técnicas ou jurídicas para a ampliação do modelo 

de autoprodução. 

As divergências existentes entre a política ambiental e a política energética, cujos 

discursos práticos no mais das vezes são antagônicos, encontram com mais facilidade um 

ponto de convergência em matéria de utilização da força do vento como insumo. O vento é 

um bem ambiental, a energia eólica, por consequência lógica, também. Sua acepção como 
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bem econômico a ser explorado em larga escala para produção elétrica é recente, remonta ao 

século XX. Notadamente também se encaixa na classificação de energia renovável, por não se 

esgotar nos processos físicos de sua utilização. É alternativa porque não integrava de modo 

expressivo a matriz energética nacional até pouco mais de uma década. 

Na única ocasião em que se referiu sobre as energias renováveis, o art. 176, § 4º da 

Constituição Federal, atribuiu conotação de baixo potencial produtivo e liberdade para o seu 

usufruto, o que é compreensível dada a pouca tecnologia disponível que dificilmente lhes 

atribuiria espontaneamente participação competitiva no mercado. Isto não impediu que a 

legislação institui-se programas posteriores com a finalidade de provocar uma expansão 

genuinamente comercial para as energias renováveis e sua viabilização para fins de 

autoprodução. 

A partir da análise das competências dos entes federados, aferimos que os demais 

entes federados distintos da União podem desempenhar competências de interferência 

significativa no panorama energético. Os Estados possuem obrigações relacionadas ao 

fortalecimento das estruturas públicas ligadas ao meio ambiente, à defesa do consumidor e de 

direito econômico tributário. Os Municípios, por gozarem de competências locais e 

urbanísticas dispõem sobre a localização das instalações elétricas, centrais de abastecimento e 

igualmente proteger as relações de consumo e o meio ambiente. 

A evolução da energia eólica no Brasil, que dobrou de produção apenas nos anos de 

2011 para 2012, trouxe consigo diversas questões socioambientais do mais legítimo interesse 

da população. De fato a instalação de parques dependem dos locais em que existem ventos 

adequados e este fator é um desígnio da natureza, podendo a área ser especialmente protegida 

em razão da sua importância ambiental, o que atrai para a cena princípios ambientais como a 

precaução, a prevenção e o controle de atividades potencialmente poluidoras pelo Poder 

Público. 

Os elementos colhidos durante a pesquisa revelaram que a substituição da geração de 

energia elétrica por termelétricas pela produção a partir de fontes eólicas pode ter um impacto 

direto na redução da emissão do gás carbônico, responsável pela deterioração da camada de 

ozônio. Do ponto de vista social mais direto o ganho com a minimização da poluição do ar é 

imediato paras os cidadãos. O abastecimento residencial com a produção eólica é avaliado em 

projeções otimistas, contando com o ingresso do potencial contratado diretamente no mercado 

comum. 

As oportunidades de emprego geradas não foram avaliadas em seu critério 

estritamente quantitativo. A partir da definição dos ―empregos verdes‖ da Organização 
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Internacional do Trabalho os dados colhidos denotam que denotando que os canteiros de 

obras dos empreendimentos eólicos ainda estimulam mais a mão de obras sazonal e de baixa 

qualificação usada na construção civil e no transporte, do que no preenchimento dos seus 

quadros efetivos com pessoal qualificado e boas perspectivas de carreira. As oportunidades 

geradas em número maior são atreladas aos serviços gerais. As localidades que receberam 

empreendimentos eólicos, principalmente nos interiores dos estados também suportaram 

especulações imobiliárias e as empresas, a seu turno, tiveram que lidar com dificuldades de 

regularização cartorial das áreas de implantação. 

Do ponto de vista estritamente ambiental, nos debruçamos sobre problemas 

intrinsecamente relacionados à atividade eólica, como a poluição visual, impacto sonoro, 

danos à fauna e à flora, interferência em ondas de rádio e televisão e condutas que podem 

caracterizar crime ambiental, nos termos da Lei Federal n.º 9.605/98. O fenômeno social do 

―Not In My Backyard‖ designa bem o comportamento de pessoas que se opõem à instalação 

de empreendimentos de energia próximo aos locais de suas residências, sejam nucleares, 

hidroelétricos, termelétricos ou quaisquer outros. O receio experimentado pelas pessoas com a 

instalação de um novo empreendimento energético é atrelado à incerteza de suas 

consequências ambientais e econômicas. No caso do Brasil dentre os efeitos locais 

imediatamente sentidos temos a alteração da paisagem com a inserção das turbinas e o 

aumento da especulação imobiliária. 

Em todo o processo de licenciamento ambiental e outorga de geração, diversas 

irregularidades podem acontecer, desde a omissão de informações até a lavratura de 

informações falsas. Por se tratar de atividade que envolve significativo montante de recursos, 

aumentam os riscos da tentativa de fraudes. O Poder Público deve dispor de um corpo técnico 

de fiscalização e controle das atividades eficaz para acompanhar a integralidade da execução 

dos projetos. 

Sob o prisma das estruturas jurídico-administrativas estritamente ambientais, o 

controle da atividade está cingido ao exercício do Poder de Polícia pelos órgãos executores da 

Política Nacional do Meio Ambiente, especialmente pela utilização do licenciamento 

ambiental. Neste sentido a Lei Complementar Federal n.º 140/2011, estabeleceu os termos da 

cooperação ambiental entre as esferas da Administração pública. Da indicação dos seus 

termos, tem-se que o licenciamento dos parques eólicos offshore (no mar) cabe a União, 

enquanto os demais casos de parque eólico onshore (em terra) ficam a cargo da competência 

suplementar dos Estados. O licenciamento de localidades situadas na Zona Costeira e nas 

Áreas de Preservação Permanente é de competência dos estados. 
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A utilização do Relatório Ambiental Simplificado (RAS) é uma alternativa que pode 

ser utilizada indistintamente, apesar do órgão competente dispor da prerrogativa de exigir o 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) diante do potencial de causação de dano ao meio 

ambiente devidamente justificado na implantação e execução das atividades do parque eólico.  

A atividade de geração da energia elétrica, independentemente da fonte em si, é 

submetida à regulação econômica do setor elétrico. Foram exploradas as principais resoluções 

normativas expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) referentes à 

energia eólica, merecendo relevância a crítica ao modelo de sanções admitido a partir da 

constatação de indícios, sem prova conclusiva, como uma prerrogativa do Poder Concedente 

o que, apesar de não obstar a demanda em juízo gera dificuldades para a solução 

administrativa. A agência conta com critérios bem definidos de: a) do estudo do potencial 

eólico; b) da capacidade instalada; e, c) da compatibilidade de acesso às instalações de 

transmissão e de distribuição, constituído de conexão e uso. 

A adoção de um modelo de desenvolvimento energético guarda pertinência com as 

características materiais dos recursos disponíveis em cada nação, cuja vocação é aferida em 

boa monta a partir da matriz energética. O vasto potencial renovável do Brasil impulsiona o 

discurso da política ambiental no sentido de ofertar apoio à projeção de um modelo promissor 

e renovável como o eólico, mesmo diante das falhas do próprio Poder Concedente na 

organização do panorama técnico. Um das maiores dificuldades da política energética é 

confrontar decisões em que é necessário pesar o impacto ambiental diante do benefício 

energético. Não constitui erro afirmar que as decisões energéticas e de manutenção do padrão 

de consumo da civilização se sobrepõem historicamente aos interesses de proteção integral do 

meio ambiente. Os mais variados subterfúgios jurídicos e econômicos são utilizados nesta 

finalidade. 

Muito mais relevante do que construir uma pauta de confrontação ou de consenso é 

indicar meios práticos para superar problemas recorrentes que levam ao desperdício de 

recursos financeiros e à degradação sucessiva do meio ambiente. 

A expansão da energia eólica na sua perspectiva de desenvolvimento energético é 

encarada como protagonista da quebra do monopólio dentre as fontes ―alternativas‖, com 

geração crescente, economicamente viável e estimulada pela iniciativa privada. Resvala como 

principal problema institucional o seu estímulo sem o adequado planejamento prévio, que tem 

a conta do prejuízo paga por toda a coletividade. 

Encarada em suas feições de proveito socioambiental, a pouca agressividade dos 

empreendimentos eólicos milita em favor da concretização de vários princípios de direito 
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ambiental e possui boa aceitação da sociedade. 
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