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RESUMO 

 

O presente trabalho traz uma análise do desenvolvimento e a sua relação com o meio 
ambiente traçando uma conexão com a regulação no mercado de energia elétrica para 
micro e miniprodutores. A abordagem inicial parte da Ordem Econômica 
Constitucional, bem como, de seus princípios norteadores, fazendo um parâmetro desses 
com o desenvolvimento postulado pela Constituição Federal de 1988. O texto 
constitucional traz um perfil do Estado Regulador, no qual a atuação desse na economia 
se restringe às atividades de editar leis, diretrizes e fiscalizar as atividades de mercado, 
restando à iniciativa privada movimentar a economia. Ademais, o Estado deve ser o 
promotor do desenvolvimento realizando políticas públicas que incentivem e 
impulsionem a geração de empregos e renda por meio da iniciativa privada. O 
desenvolvimento, de acordo com as balizas do artigo 225, é garantido como direito de 
todos, cabendo ao Poder Público e à coletividade, resguardando-se as futuras gerações. 
Nesse contexto, a noção de desenvolvimento sustentável é amplamente discutida em 
seus vários fatores, tendo uma intrínseca relação com a economia. A noção de 
sustentabilidade requer o uso consciente dos recursos naturais, no mesmo caminho deve 
seguir a produção de energia. A geração de energia renovável deve ser estimulada pelo 
Estado e difundida pelos consumidores, que a partir da Instrução Normativa nᵒ 
482/2012 da ANEEL, passou a permitir a produção no âmbito da micro e minigeração. 
Por intermédio dessa resolução, os consumidores podem gerar sua própria energia e 
comercializar o excedente com a distribuidora por meio de créditos futuros, ou mesmo 
realizar sistemas de compartilhamento de produção. Realiza-se uma análise do atual 
regime jurídico para o setor elétrico e seu direcionamento a promover o 
desenvolvimento sustentável. Discute-se o incentivo às energias renováveis. Investiga-
se o fenômeno de produção de energia em menor escala e as novas relações entre 
consumidor e distribuidoras. Identifica-se a adequação da regulação às reais condições 
dos produtores, avaliando a promoção ao desenvolvimento, apresentando sugestões de 
melhoria, vislumbrando-se uma adequação mais oportuna à realidade brasileira. A 
metodologia utilizada é constituída pela pesquisa bibliográfica, por meio de uma análise 
exploratória de livros, teses, dissertações e artigos sobre o tema, buscando-se realizar 
uma avaliação formativa por intermédio de um processo dialético. 
 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Meio ambiente. Energia. Regulação. Micro e 
miniprodutor.  

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work presents an analysis of the development and its relationship with the 
environment, drawing a connection with the regulation in the electricity market for 
micro and mini - producers. The initial approach starts from the Constitutional 
Economic Order, as well as its guiding principles making a parameter of these with the 
development preached by the Federal Constitution of 1988. The constitutional text 
brings a profile of the Regulatory State, in which the activity of this in the economy is 
restricted the activities to edit laws, guidelines and oversee market activities, leaving 
private initiative to move the economy. In addition, the State must be the promoter of 
the development carrying out public policies that encourage and impel the generation of 
jobs and income through the private initiative. The development, according to the 
beacons of article 225, is guaranteed as a right for all to the Public Power and to the 
community, guarding the future generations. In this context, the notion of sustainable 
development is widely discussed in its various factors, having an intrinsic relation with 
the economy. The notion of sustainability requires the conscious use of natural 
resources, in the same way must follow the production of energy. Renewable energy 
generation must be stimulated by the State and disseminated by consumers, which, 
based on ANEEL's Normative Instruction No. 482/2012, started to allow production in 
the scope of micro and mini-generation. Through this resolution, consumers can 
generate their own energy and market the surplus with the distributor through future 
credits, or even conduct production sharing systems. An analysis of the current legal 
regime for the electric sector and its direction to promote sustainable development is 
carried out. The incentive for renewable energies is discussed. We investigate the 
phenomenon of energy production on a smaller scale and the new relations between 
consumers and distributors. It identifies the adequacy of the regulation the real 
conditions of the producers, evaluating the promotion to the development, presenting 
suggestions of improvement, glimpsing a more appropriate adaptation to the Brazilian 
reality. The methodology used is the bibliographical research, through an exploratory 
analysis of books, theses, dissertations and articles on the subject, seeking to carry out a 
formative evaluation through a dialectical process. 
 
 
Keywords: Development. Environment. Energy. Regulation. Micro electric generation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Constituição Federal de 1988 contém preceitos que visam promover a 

prosperidade da sociedade e do Estado. Ela também reflete os anseios e valores desses 

dois entes. Sendo assim, inspira e norteia a produção das demais normas e leis para o 

cumprimento dessa finalidade. 

Conhecida como cidadã, a Carta Magna, caracteriza-se, principalmente, por ser 

amplamente democrática e liberal, no sentido de garantir direitos aos cidadãos e 

permitir à população maior participação na vida política. 

No âmbito econômico, a Constituição é norteada por princípios que 

compreendem um modo de produção capitalista, com valorização da livre iniciativa e 

do trabalho, demonstrando sensibilidade e interesse na questão humana. 

Incumbe, assim, ao Estado fornecer meios para que o homem se desenvolva na 

seara econômica e que os princípios elencados no artigo 170 da Ordem Econômica 

sejam efetivamente concretizados, pois as atividades econômicas devem respeitar a 

soberania nacional, a função social da propriedade e a livre concorrência deve ocorrer  

para que se estimulem mercados. A defesa do consumidor e a do meio ambiente devem 

ser garantidas a todos, reduzindo as desigualdades sociais, gerando empregos, ao 

mesmo tempo em que, as empresas de pequeno porte recebam incentivos de 

crescimento. 

Esses princípios se coadunam harmonicamente com os fundamentos e 

objetivos da República Federativa do Brasil, por conter valores semelhantes que 

também podem ser encontrados no decorrer de todo texto constitucional. 

Depreende-se pela leitura da Constituição Federal um conclamar ao 

desenvolvimento em seus múltiplos aspectos. Embora o constituinte de 1988 não tenha 

especificado como alcançar esse desenvolvimento, ele deixou a cargo da sociedade e do 

Estado a concretização dessa noção a partir do desenho institucional e normativo. 

Este trabalho se propõe a analisar a adequação das normas constitucionais que 

tratam do desenvolvimento e da ordem econômica, no sentido de investigar se elas 

realmente direcionam ao desenvolvimento almejado, no campo particular da atuação de 

mini e microprodutores de energia elétrica. 

O Estado deve ser o grande fomentador do desenvolvimento, fornecendo meios 

e mecanismos capazes de promover o desenvolvimento, especialmente, buscando a 
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justiça social, ele pode fazer isto por meio de uma regulação adequada para o 

desenvolvimento do homem. 

Dentro do campo econômico, o Estado ocupa lugar de destaque, pois ele deve 

ser um garantidor da segurança jurídica das relações, intervindo e fiscalizando as 

atividades econômicas, mas sempre primando para que o desenvolvimento seja 

sustentável, ou seja, que ele seja capaz de perdurar ao longo dos tempos, sem prejudicar 

as futuras gerações.  

O desenvolvimento deve ser construído, acima de tudo, como fundamento para 

a liberdade do ser humano. As pessoas precisam ter condições mínimas para produzir e 

realizar o que desejam, mas para isso o Estado deve fornecer uma estrutura social 

garantidora da realização dessa liberdade. 

Dentro desse conjunto de itens que são necessários ao bem-estar social, a 

energia tem papel fundamental, ela tem caráter essencial à vida humana, pois a energia 

elétrica é uma das maiores conquistas da humanidade e possui utilidade infindável, 

entretanto, todas as formas de produção de energia se utilizam de recursos naturais. 

Vive-se hoje em um tempo de maior consciência em que o consumo de energia 

poluente é amplamente combatido, temendo-se danos irreparáveis, ao mesmo momento 

em que, a utilização de energias renováveis é considerada como uma das grandes 

tendências para o futuro, todavia, o incentivo e produção de energias não poluentes 

devem ser de responsabilidade de todos. 

A produção de energia elétrica brasileira é predominantemente limpa e 

procedente de usinas hidroelétricas, no qual o governo detém o monopólio da produção 

e da distribuição.  

Nos últimos anos, por intermédio do arcabouço legal, medidas políticas e 

programas sociais, vem-se percebendo um processo de mais abertura e estímulo para a 

iniciativa privada participar da geração de energia elétrica, inclusive com vários leilões 

referentes ao mercado. Pretende-se aqui analisar se essa estrutura institucional está apta 

às mudanças e evoluções que o mercado vem passando. 

Além disso, várias disposições vêm sido realizadas no sentido de se estimular a 

produção de energia renovável e a diversificação de matriz energética, visando à 

preservação do meio ambiente, bem como, a eficiência e segurança energética. 

Uma das medidas necessárias a solucionar a questão energética é por meio do 

uso de tecnologias adequadas que administrem a questão energética de forma eficaz. O 
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desenvolvimento se processa mais operacionalmente por meio de recursos modernos, 

como se pretende demonstrar neste trabalho. 

O setor elétrico utiliza-se de uma estrutura complexa, a qual necessita de 

instituições, órgãos competentes para proporcionar a produção e atender à demanda em 

nosso país.  

Além disso, o setor elétrico é composto por um arcabouço legal constituído por 

diversas leis, decretos, portarias e instituições normativas que conduzem e controlam as 

regras relativas à geração, produção e distribuição de energia. 

O monopólio da energia aos poucos vem tendo seu modelo de acesso 

ampliado, principalmente nos últimos anos, percebe-se que tem uma intrínseca relação 

como a política econômica e a com dinâmica do governo atuante. 

Ocorre que, em razão de várias crises energéticas, principalmente aquela 

ocorrida no ano de 2001, o governo brasileiro vem tomando medidas para melhorar o 

sistema e solucionar a questão da demanda, mas a sociedade também vem participando 

mais ativamente, de maneira tal que vem se percebendo um fenômeno de geração 

autônoma de energia em menor escala de forma distribuída, que será investigado no 

decorrer deste trabalho. 

Pode-se dizer então que a instituição da Resolução Normativa 482/2012 foi 

fruto desse novo direcionamento do governo para solucionar o problema energético. 

Ao permitir a micro e miniprodução de energia pelo particular, por meio de um 

sistema de compensação, no qual o excedente é injetado na rede ou direcionado para 

outra unidade consumidora, observa-se que há um estímulo à autonomia energética, à 

geração distribuída, às energias renováveis e ao aumento da produção energética que 

pode ser inserida na rede. 

Entretanto, existem alguns óbices que serão aqui analisados, tais como, o alto 

custo para a instalação, a questão da tarifa, a questão tributária e a regulação a respeito 

de micro e minigeração distribuída de energia. 

Analisar-se-á o regime jurídico aplicável aos produtores em menor escala, 

assim como, identificar-se-á a adequação desse regime às vigentes condições dos 

produtores avaliando a promoção do desenvolvimento em caráter tríplice ambiental, 

econômico e social. 

Será discutida, então, a possibilidade de melhorias no ambiente regulatório 

para a promoção do desenvolvimento alinhado com a efetiva promoção da geração 

distribuída de energia. 
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Dado o exposto, pretende-se que seja possível a construção de um juízo de 

valor sobre a adequação das normas que regem a micro e minigeração de energia, bem 

como, a prospecção de algumas modificações normativas no sentido de incentivar 

simultaneamente a sustentabilidade, a geração de energia distribuída, trazendo 

benefícios econômicos e sociais, como deve ocorrer um verdadeiro processo de 

desenvolvimento de uma nação. 

Como relação à estrutura deste trabalho, o Capítulo 2, inicia-se com a 

caracterização da Ordem Econômica da Constituição Federal de 1988. Serão explanados 

os princípios dessa ordem e abordados os aspectos relevantes para compreensão do 

modelo de atuação interventiva estatal, relacionando essa como o processo de 

desenvolvimento da nação. Esse, por sua vez, será amplamente discutido em seus 

múltiplos elementos e circunstâncias caracterizantes.  

Em seguida, será relacionado o processo de desenvolvimento com a energia e 

suas diversas utilidades tão necessárias à vida do homem e sua evolução. Nesse 

capítulo, a energia será profusamente abordada, seja no campo da produção, como a sua 

geração e impacto ao meio ambiente. Logo na sequência, realizar-se-á a defesa pela 

sustentabilidade em conformidade com artigo 225 da Constituição Federal, 

relacionando com o desenvolvimento e a utilização tecnologias como meio para se 

alcançar o desenvolvimento sustentável. 

A seguir, o Capítulo 3 tratará da estrutura institucional do mercado de energia, 

no qual serão apresentadas as instituições participantes e seu papel. Serão expostas 

todas as leis, normas, decretos, resoluções e instruções normativas que se relacionam 

com a produção, geração e mercado de energia. Além disso, passar-se-á a analisar o 

fenômeno da geração autônoma de energia elétrica para micro e miniprodutores. 

Posteriormente, o Capítulo 4 prospectará a adequação do regime jurídico às 

condições reais dos micro e miniprodutores. Nesse, serão analisados os pontos positivos 

e negativos, a avaliação das possibilidades de desenvolvimento no atual ambiente 

regulatório, além da exposição de sugestões para o aperfeiçoamento da regulação. 

Por fim, no último Capítulo, serão apresentadas de forma sistematizada as 

conclusões obtidas no decorrer do estudo do tema deste trabalho. 
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2. A ORDEM ECONÔMICA CONSTITUCIONAL, O DESENVOLVIMENTO E 
A PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 
 

A Ordem Econômica Constitucional é pautada em valores expressos na 

Constituição Federal. Esses valores refletem os interesses, a conjuntura, os objetivos e 

responsabilidades do Estado.  

É papel do Estado a garantia do bem-estar da população, por isso ele deve se 

cercar de meios e instrumentos que viabilizem os interesses de seus tutelados. Requer 

uma estrutura que configure o desenho institucional estatal direcionado a albergar as 

necessidades reais da sociedade. 

A edição de leis efetivas pode ser uma dessas maneiras, além de políticas 

públicas e programas sociais que direcionem ao desenvolvimento econômico e social. 

Outra possibilidade consiste em incentivos à iniciativa privada para gerar empregos e 

renda sempre alinhados à finalidade da Ordem Econômica Constitucional, assegurando 

a todos a existência digna. 

O escopo da Ordem Econômica tem em seu cerne o desenvolvimento nacional 

e a justiça social. A despeito do desenvolvimento nacional, ele pode ser compreendido 

como um processo de transformação social, no qual se galga uma evolução contínua, 

acompanhando as mudanças ocorridas no decorrer da história de uma nação. No que 

concerne à justiça social, ela engloba a concepção de que todos em uma sociedade têm 

direitos e deveres iguais em amplos aspectos da vida social. Assim, expressa a ideia de 

equidade e ao mesmo tempo de universalidade.  

Para que se possa interpretar o conjunto de comandos elencados nos princípios 

da Ordem Econômica é preciso a harmonização e máxima efetividade pois, do 

contrário, corre-se o risco de reproduzir meras abstrações baseadas em fundamentos 

utópicos. 

O papel do Estado e o equilíbrio entre a intervenção e estatal e a livre iniciativa 

são importantes objetos de estudo para este trabalho como será apresentado. 

Por sua vez, quando se discorre sobre a Ordem Econômica e o aspecto 

ambiental, como aduz o inciso VI do artigo 170 da Constituição Federal, esse se mostra 

pouco explorado e ainda não tão inserido no contexto econômico. 

Todavia, é determinante cada vez mais que se perceba que os recursos naturais 

não são matérias-primas infinitas, elas têm sua limitação e a compreensão disso envolve 
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a sobrevivência da espécie humana. Por isso, a valoração econômica de tais recursos, 

assim como a sua inserção no enquadramento do cenário financeiro, merece êxito. 

Os recursos naturais precisam ser empregados de maneira mais eficaz e o 

Estado precisa elaborar políticas desenvolvimentistas que se alinhem a essa perspectiva. 

 A energia, por seu turno, encontra-se nessa conjuntura, considerada 

indispensável para a vida humana, porque é relevante para a indústria, comércio, 

transporte, saúde, ciência e tecnologia. 

Deve-se incentivar a utilização de energia renováveis como um desdobramento 

do Princípio ao Meio Ambiente Ecologicamente equilibrado como determina a luz do 

artigo 225 da nossa Carta Magna. 

As energias renováveis têm finalidade fundante no processo de 

desenvolvimento sustentável. Por isso, a pesquisa e estímulo em seu uso merecem ser 

difundidos amplamente. 

 

2.1 ORDEM ECONÔMICA E INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA 
 

A Ordem Econômica constitucional é pautada nos princípios elencados no 

artigo 170 da Constituição Federal. Esses adentram um campo muito amplo de aspectos, 

mas possuem em seu contexto valores que almejam a prosperidade do homem 

individualmente, da sociedade, do Estado, respeitando o meio ambiente. 

José Afonso da Silva1 defende que os valores constitucionais devem ser 

analisados sob uma interpretação sistêmica e compatibilizadora com os diversos outros 

valores incorporados constitucionalmente. A Ordem Econômica prioriza o trabalho 

humano num cenário de economia de mercado. Essa prioridade tem o sentido de 

orientar a intervenção do Estado na economia como o objetivo de fazer valer os valores 

sociais do trabalho, que ao lado da iniciativa privada, constituem o fundamento da 

Ordem Econômica e da República Federativa do Brasil, como bem preceitua o artigo 

primeiro do texto constitucional. 

A preocupação em incentivar o trabalho humano presente na Carta Magna 

demonstra a preocupação do legislador com a questão social, além de visar à proteção 

frente à automação. 

                                                           
1SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 16 ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 
766. 
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É papel de o Estado tutelar e valorizar o trabalho, fazendo cumprir a 

Constituição no tocante à efetivação dos princípios fundamentais, bem como dos 

direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos. 

Nesse contexto, acomoda-se discutir a noção de Constituição Econômica, 

conforme os ensinamentos de Gilberto Bercovici2 e Kildare Carvalho3, compreendida 

como um subsistema da Constituição da República. A Lei Maior, ao fixar um complexo 

de normas fundamentais que instituem a forma jurídica de elementos estruturais 

necessários para uma conformação concreta de um sistema econômico, delimita aquilo 

que a doutrina aponta como conceito de Constituição Econômica. Essa não se apresenta 

como ente isolado ou autônomo, mas sim como campo específico dentro da unidade da 

constituição. 

É determinante que a Constituição de um país traga consigo preceitos 

norteadores para a economia, pois o Estado e as leis devem estimular as relações 

econômicas para que isso reflita na prosperidade da sociedade. 

O direito deve configurar o sistema econômico para promover a riqueza e o 

desenvolvimento da nação. Por esse ponto de vista, o estabelecimento de preceitos 

jurídicos para as relações econômicas é feito por meio do emprego de um marco 

institucional sob o qual a economia deve se mover, sustenta Gaspar Ariño Ortiz4. 

Eros Grau5, ao abordar a noção de Ordem Econômica, descreve-a como um 

conjunto de normas que define, institucionalmente, um determinado modo de produção 

econômica. Indica que a conformação do processo econômico se opera mediante o 

condicionamento dessa atividade a determinados fins políticos do Estado e aponta que 

os princípios da Ordem Econômica possuem dois elementos nucleares, a propriedade e 

o contrato, que são de suma relevância para todas as atividades econômicas. 

Sob essa vertente, é indispensável pensar que, o direito deve ser compreendido 

como instrumento de transformação social, além de ser um garantidor da estabilidade 

econômica e das condutas corretas do mercado. 

A Constituição relaciona em seus nove incisos, os princípios constitucionais da 

Ordem Econômica, declarando que essa tem por fim assegurar a existência digna, 

                                                           
2 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da constituição 
de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 11-13. 
3 CARVALHO, Kildare G. Direito constitucional. 10 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 731. 
4 ORTIZ, Gaspar Ariño. Principios de derecho económico. Modelo de Estado, gestión pública, regulación 
económica. Bogotá: Universidade Externado de Colombia, 2003, p. 59. 
5 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 14 ed. São Paulo: Malheiros, 2010, 
p. 69.  
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conforme os ditames da justiça social, respeitados os seguintes princípios: soberania 

nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, defesa 

do consumidor, defesa do meio ambiente, redução das desigualdades regionais e sociais, 

busca do pleno emprego e tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham administração no Brasil. 

Esses princípios delineiam um conjunto de comandos normativos, que devem 

ser respeitados e observados por todos os poderes, sob pena de inconstitucionalidade do 

ato praticado. Assim, não serão admitidas diante da ordem constitucional as decisões do 

Poder Judiciário que afrontem esses princípios, tanto as leis como qualquer outro ato 

estatal que estabeleçam metas e comandos normativos que se oponham a tais 

princípios6. 

Percebe-se que a Ordem Econômica tem como finalidade um caráter dúplice, a 

existência digna e justiça social. Na visão de Oscar Dias Corrêa a justiça social, implica 

mais equidade, redução das desigualdades sociais e melhoria na qualidade de vida das 

classes menos favorecidas7. 

A justiça social deve ser considerada como uma exigência de uma sociedade 

ética, consciente de que todo ser humano deve ser respeitado, em sua dignidade 

desfrutando de bem-estar proporcionado por esforços coletivos. 

Identifica-se a finalidade comunitarista da atividade econômica, contudo, 

afirma-se que essa é muito abstrata e de difícil concretização8. Outrossim, a ordem 

econômica de modo geral como está inserida na Constituição Federal visa ao 

implemento das condições de vida de todos, perseguindo a dignidade e satisfação dentro 

de um caráter sempre social. 

Por sua vez, a existência digna relaciona-se com dignidade humana que 

consiste não apenas na garantia de que a pessoa não será alvo de ofensas e humilhações, 

com também integra a dimensão de pleno desenvolvimento da personalidade do 

indivíduo. Pressupõe-se que o pleno desenvolvimento da personalidade ocorre com o 

reconhecimento da autodisponibilidade do homem e sem a interferência ou 

impedimentos externos9. 

                                                           
6 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. 3ed. São Paulo: Método, 2011, p. 126. 
7CORRÊA, Oscar Dias. A constituição de 1988: contribuição crítica. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1991, p. 206. 
8 DIMOULIS, Dimitri. Direito social, regulação econômica e crise do Estado. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1994, p. 141. 
9 LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Derechos humanos, estado de derecho y constituición. 5ed. Madrid: 
Tecnos, 1995, p. 318. 
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Percebe-se que a Constituição Federal buscou proteger as liberdades 

individuais e os direitos sociais, mais especialmente dos trabalhadores, visando à justiça 

social e ao bem-estar de quem trabalha e de sua família. 

Para a efetivação da justiça social dentro da estrutura básica da sociedade é 

imprescindível que o Estado assegure tais condições.  

Em Jonh Rawls, a justiça assemelha-se com a equidade. Essa, por sua vez, 

quando inserida numa sociedade bem ordenada garante aos indivíduos o produto social 

de acordo com as normas que incentivam instituições justas e legítimas10. 

Dentro do aspecto econômico, incute-se que com a dignidade da pessoa 

humana, inserida em nossa Constituição, artigo 1º, inciso III, sejam garantidas 

condições mínimas de subsistência, prestadas pelo Estado aos hipossuficientes que 

necessitem ainda que transitoriamente11. 

Relevante lembrar que um dos objetivos fundamentais do Estado brasileiro é 

garantir o desenvolvimento nacional, elencado no artigo 3º, inciso II. Esse propósito 

claramente está inserido no contexto econômico, porém, deve ser almejado em outras 

esferas como social, moral, política e ambiental. É conveniente que se amplie essa 

estrutura desenvolvimentista no sentido de dinamizar, modernizar e amparar todo 

conteúdo abraçado pelo direito constitucional. 

O primeiro princípio da ordem econômica elencado no artigo 170 da 

Constituição é a soberania nacional. A soberania nesse tocante refere-se tanto à 

autonomia econômica, quanto à política frente aos outros Estados. 

A Resolução número 2625 (XXV) da Organização das Nações Unidas de 24 de 

outubro de 197012 assegura aos Estados o direito de não sofrerem intervenção de outro 

Estado, que tenham por escopo impor direcionamentos econômicos. 

Contudo, o que se percebe é a soberania encontrando limites em sua extensão a 

partir da implantação e solidificação de mercados comuns. Ela também é uma  

expressão para a ordem jurídica internacional13. Essa, por sua vez, deve ser voltada para 

                                                           
10 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. 1ed. Tradução Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: 
Martins Fontes, 2000. 
11

 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. 3ed. São Paulo: Método, 2011, p. 130. 
12 Resolução 2625 (XXV) de 24 de outubro de 1970 - aprovada pela Assembleia Geral durante seu 25º 
período de seções – declaração sobre os princípios do direito internacional relativo às relações amigáveis 
à cooperação entre os estados, de acordo com a Carta das Nações Unidas. 
13 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito econômico. 8d. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 60. 
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a promoção do bem-estar global e cooperação do desenvolvimento econômico e 

social14. 

Além disso, no direito, a propriedade, princípio da ordem econômica, é 

resguardada pela Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XXII, no qual se garante 

a um indivíduo o direito de possuir uma propriedade. 

Esse direito de propriedade é considerado um pressuposto da liberdade de 

iniciativa, pois essa existe como consequência e afirmação daquela15. 

Para Rousseau a propriedade privada seria a origem da desigualdade entre os 

homens, pois alguns usurpariam o direito de outros, já que nem todos têm iguais 

condições. Para ele a origem da propriedade privada estaria ligada à formação da 

sociedade civil. O homem corrompido pela sociedade passou a entender que a aquisição 

de terras estaria associada ao poder16. 

Percebe-se que a propriedade exerce para aqueles que a possuem um critério 

valorativo de âmbito econômico e social. Além disso, como aduz o inciso III do artigo 

170 da Carta Magna, ela deve exercer uma função social. 

Depreende-se por esse princípio que a propriedade deve desempenhar 

efetivamente uma função social para quem a detém, seja na esfera econômica, ou com 

fim de moradia. 

De acordo com Rogério Orrutea, como decorrência do princípio da função 

social, o proprietário que deve se submeter à função produtiva exercida pela 

propriedade, que perpassa o cumprimento às leis, incluindo os contratos de trabalho e o 

respeito à ecologia17. 

Por sua vez, por meio do preceito da livre concorrência, artigo 170, inciso IV 

da Constituição Federal, procurou estimular a competitividade, forçando ao 

aprimoramento de métodos e tecnologias, melhoria nos custos e preços de modo que 

impulsionasse o mercado e oferecesse melhores condições ao consumidor. O sentido 

também é desestimular monopólios e oligopólios que são prejudiciais à economia. 

Nota-se o papel de proteção do Estado frente às falhas da economia de mercado. 

                                                           
14 FLORY, Maurice. Droit international du développement. Paris: Presses Universitaires de France, 1977, 
p. 29. 
15FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito econômico. 8d. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 62. 
16ROUSSEAU, Jean Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os 

homens. São Paulo: Martin Claret, 2005. p. 69. 
17ORRUTEA, Rogério Moreira. Da propriedade e a sua função social no direito constitucional moderno. 
Londrina: UEL, 1998, p. 214. 



19 
 

Importante mencionar que a livre concorrência não deve ser confundida com a 

livre iniciativa. Apesar de serem complementares, têm conceitos distintos. A livre 

inciativa está relacionada com a manutenção das possibilidades reais de acesso e 

exercício da atividade econômica pelos indivíduos, como instrumento de garantia de sua 

liberdade econômica. Enquanto a livre concorrência se refere às possibilidades desses 

agentes de disputarem as preferências do consumidor no mercado de consumo18. 

A Constituição Federal no §4º do artigo 173 estabelece, programaticamente, 

que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, a 

eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário de lucros. 

O legislador constituinte pátrio determinou que o Estado resguarde a proteção 

ao consumidor por meio do artigo 170, inciso V, no qual demonstra preocupação em 

preservar os direitos básicos do indivíduo nas relações econômicas. 

São dois traços distintos que inserem a proteção ao consumidor. De um lado a 

tutela ao consumidor no âmbito de uma perspectiva microeconômica e microjurídica. 

De outro, porém, deve o Estado preservar e assegurar a livre concorrência, protegendo o 

consumidor por intermédio de políticas econômicas adequadas19. 

O princípio constitucional da defesa do consumidor encontra amparo também 

no artigo 4º da Lei número 8.078 de 11 de setembro de 1990, o Código de Defesa do 

Consumidor, estabelecendo parâmetros da Política Nacional de Relações de Consumo, 

no qual fixam quais são os princípios que deverão nortear o Estado na execução dessa 

política. 

Com esse princípio constitucional, observa-se que a ordem jurídica almeja 

buscar a segurança nas relações comerciais, simultaneamente, a circulação de produtos, 

serviços e capital. 

No tocante à relação consumerista, tem-se a liberdade de contratar, na qual 

prevê o equilíbrio na relação de consumo por meio de uma legislação protetora, como é 

o caso do Código de Defesa do Consumidor, que tem como pilares a liberdade de 

contratar, na função social do contrato, a boa-fé e a probidade. O Código Civil 

Brasileiro nesse mesmo sentido em seu artigo 421 diz que “a liberdade de contratar será 

exercida em razão e nos limites da função social do contrato” e ainda no artigo 422: “Os 

                                                           
18 NUSDEO, Ana Maria. Defesa da concorrência e globalização econômica: o controle da concentração 
de empresas. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 234. 
19

 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito econômico. 8d. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 95. 
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contratantes são obrigados a guardar assim na conclusão do contrato, como em sua 

execução, os princípios de probidade e boa-fé”. 

Há também na ordem econômica constitucional preocupação com o meio 

ambiente, claramente no inciso VI do artigo 170. Por meio desse mando, o Poder 

Público fica obrigado a proteger e manter em equilíbrio a fauna e a flora, editando 

legislação específica nesse sentido e promovendo a tutela ambiental. 

Para a análise desse inciso acima, é essencial o estudo em conjunto com o 

artigo 225 da Constituição Federal, o qual assevera que todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, sendo esse, bem de uso comum do povo e 

essencial à qualidade de vida. E ainda prescreve essa responsabilidade ao Poder Público 

e à coletividade o dever de defesa e preservação para as presentes e futuras gerações. 

André Ramos Tavares trata em sua obra o conceito de direito econômico 

ambiental, como sendo aquele que abrange aspectos do meio ambiente intrinsecamente 

relacionado com a sua utilização para fins econômicos. Esse autor alerta que a busca 

pela boa qualidade de vida deve ser objetivo tanto do direito econômico quanto do 

ambiental, pois a escassez de recursos naturais ou a sua característica de quantidade 

finita, tendo em vista as necessidades humanas faz surgir a necessidade de uma 

abordagem desenvolvimentista consciente com a relação ao meio ambiente20. 

Em outra senda, o princípio da redução das desigualdades regionais e sociais 

apresenta harmonia como os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, 

que prescreve a erradicação da pobreza e a marginalização e redução das desigualdades 

sociais e regionais, a promoção de bem de todos, dentro de uma esfera de garantia do 

desenvolvimento nacional. 

A questão das desigualdades regionais é bastante complexa. Isso porque 

envolve as distorções, prejudicando a unidade nacional, na qual em um mesmo país 

apresenta discrepância de regiões ricas, desenvolvidas e regiões pobres, 

subdesenvolvidas, como ocorre no Brasil21. 

Para Ives Gandra Martins, uma forma de solucionar esse problema é promover 

a industrialização nas regiões menos desenvolvidas, reduzindo encargos tributários e 

fiscais. Ele ainda defende que cabe não somente à ordem jurídica equacionar essa 

                                                           
20 TAVARES, André Ramos. BASTOS, Celso Ribeiro. As tendências do direito público no limiar de um 
novo milênio. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 618. 
21 CORRÊA, Oscar Dias. A constituição de 1988: contribuição crítica. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1991, p. 223. 
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questão, mas às finanças públicas encontrar maneiras de viabilizarem a redução dos 

desníveis regionais22.  

De fato, o problema das desigualdades regionais é intrincado, porque 

intensifica efeitos bastante graves e talvez irreversíveis, tais como, fluxo migratório 

muito intenso, provocando baixa densidade demográfica em regiões pobres, agravando 

ainda mais a precariedade local e trazendo uma série de consequências estruturais em 

locais já muito urbanizados como desemprego, violência, favelização, poluição, 

engarrafamentos, entre outros. 

Por seu turno, o princípio do pleno emprego busca sincronia com um dos 

fundamentos da ordem econômica que é a valorização do trabalho, inserido no artigo 1º, 

inciso IV da Constituição Federal, como também afinidade com a justiça social e a 

implementação de uma sociedade livre e igual23. 

Esse princípio tem uma interpretação contrária aos excessos do capitalismo e 

doutrinas liberais ao extremo, quando inserem a mecanização ostensiva visando 

somente à produção, em respeito ao trabalho do homem. 

Para Américo Luís Martins da Silva, o nível de emprego corresponde à 

proporção entre aqueles que podem e querem trabalhar e os que efetivamente 

conseguem, na qualidade de empregador, empregado ou trabalhador autônomo. 

Todavia, o emprego pleno é uma situação fictícia, pois mesmo em uma sociedade 

desenvolvida, sempre haverá o desemprego24. 

Nesse aspecto, a ordem econômica, assim como a ordem jurídica, faz parte de 

algo maior que é a ordem social. Tendo em vista que todas as estruturas devem servir ao 

desenvolvimento do homem e da sociedade25. 

Outrossim, no que tange à questão do emprego, não se pode considerar o 

Estado como único responsável a atender a questão do emprego, pois cabe também à 

iniciativa privada criar e manter a geração de trabalho. A atividade empresarial deve 

contribuir para a redução do desemprego tendo como reflexo o desenvolvimento 

econômico de todos, Estado, trabalhador e empresariado. 

                                                           
22 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Temas atuais de direito tributário. São Paulo: Elevação Jurídica, 
2001, p. 24. 
23 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. 3ed. São Paulo: Método, 2011, p. 205. 
24 SILVA, Américo Luís Martins da.  A ordem constitucional econômica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
1996, p. 78. 
25 GRAU, Erro Roberto Grau. A ordem econômica na constituição de 1988. 14ed. São Paulo: Malheiros, 
2010. 
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No princípio do tratamento favorecido à microempresa e empresas de pequeno 

porte, infere-se o intento do Estado em reduzir os entraves burocráticos para o exercício 

da atividade econômica, visando o estímulo ao empresário de pequeno porte, isso 

porque ele pode ser um gerador de empregos e promotor da circulação de capital. 

De outra partida, reflete a necessidade de se resguardarem os organismos que 

possuem menores condições de competitividade frente às grandes empresas e 

conglomerados, no caminho realizar efetivamente a liberdade de concorrência e de 

iniciativa. Busca-se com esse princípio assegurar a concorrência em condições justas26. 

Para José Cretella Junior, favorecendo-as com assistência de um tratamento 

jurídico diferenciado visando incentivar as empresas, por meio de suas obrigações 

administrativas, tributárias, previdenciárias, creditícias ou pela eliminação ou redução 

de certas obrigações, prima-se pela valorização do trabalho humano, livre iniciativa, 

assegurando a existência digna conforme os ditames da justiça social27. 

Esse princípio tem uma profunda conexão com o princípio do desenvolvimento 

nacional, porque por intermédio dele permite-se que um determinado segmento se 

desenvolva gerando empregos e riquezas para a nação. 

A interpretação dos princípios da ordem econômica deve acompanhar as 

mudanças ocorridas ao longo dos tempos. Na atualidade, há uma tendência em se pensar 

no desenvolvimento tendo como cerne questões sociais, utilizando meios tecnológicos, 

com uma preocupação nos recursos naturais escassos. 

A Ordem Econômica é fixada diante daquilo que já existe na sociedade e seus 

valores, mas ela sofre influências com a modernização e evolução social assim como o 

direito. 

O ordenamento jurídico dever fornecer as balizas para o desenvolvimento, 

esse, por sua vez, tem em seu contexto questões históricas, políticas, culturais, sociais, 

valorativas e econômicas exercendo grande influência, entretanto, essas circunstâncias 

em certos momentos se conciliam, em outras, chocam-se. 

O Estado deve participar da economia, pois ele ocupa lugar de importante no 

cenário econômico, isso porque, dentre outras funções, ele é um garantidor da segurança 

das relações jurídicas, portanto, é inadmissível que ele se isente de participar da 

economia. 
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 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. 3ed. São Paulo: Método, 2011, p. 211. 
27 CRETELLA JÚNIOR, José. Comentários à Constituição de 1988: artigos 170 a 232. 2ed. Vol. 8. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 1993, p. 4.162. 
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Como se pode perceber, por meio da análise dos princípios da ordem 

econômica constitucional, os caráteres de intervencionismo e liberalismo se alternam na 

formulação dos princípios e essa relação alternativa poderá conduzir ao primado de um 

ou de outro, exprime o clima de ambiguidade e duplo sentido que percorre as cláusulas 

da ordem econômica, que inspiram a concepção heterogênea da Constituição28. 

É imperioso lembrar que a intervenção do Estado direcionada para a atuação na 

atividade econômica deve visar sempre o interesse social. 

A Constituição Federal em seu artigo 173 condicionou a atuação do Estado a 

certas situações, imperativos de segurança nacional ou relevante interesse coletivo, ou 

seja, trata-se de uma intervenção subsidiária. Entretanto, conservou o potencial de 

sustentação de atividades econômicas deficientes ou mesmo de mitigador das situações 

de período de crise. Nesse aspecto, ressalta-se ser de grande relevância as políticas 

econômicas, sejam estruturais, conjunturais, de curto, médio ou longo prazo, políticas 

globais, setoriais ou mesmo regionais29. 

Celso Ribeiro Bastos afirma que essa circunstância do artigo 173 da 

Constituição faz que a atuação estatal na economia seja subsidiária, pois o Estado não é 

competente para afastar dos particulares a atividade econômica, as atribuições que 

aqueles estejam em condições de cumprir por si mesmos. Assim, as ações do Poder 

Público no campo econômico são legitimadas quando os particulares não possam ou 

queiram intervir30. 

Esse fundamento é respaldado constitucionalmente pelo princípio da livre 

iniciativa (artigo 1º, inciso IV da Constituição Federal), já analisado neste trabalho, 

considerado como fundamento da República Federativa do Brasil. 

Segundo a interpretação do artigo 173 da Constituição, a exploração da 

atividade econômica pelo Estado é uma exceção à regra geral. Resta ao Estado um papel 

restrito, mas ainda assim de significativa relevância.   

A participação estatal suplementar ou subsidiária na iniciativa privada, uma 

vez que, caso seja verificada essa condição, será legítima a participação do Estado 

diretamente na atividade econômica, sem se falar da preferência da iniciativa privada ou 

de suficiência dessa. Todavia, a atuação estatal deve proceder em igualdade de 

                                                           
28 HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. 4d. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 261. 
29 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito econômico. 8d. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 218. 
30 BASTOS, Celso Ribeiro. Direito econômico brasileiro. São Paulo: IBDC, 2000, p. 114. 
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condições com a iniciativa privada, respeitada a livre concorrência nos casos previstos 

do artigo 173 da Constituição.  

José Alfredo de Oliveira Baracho fala na atuação do Estado na economia como 

agente secundário, expressando a ideia de supletividade ou suplementariedade, 

declarando que essas são conotações próprias e diversas dependendo do âmbito e 

situação a que está inserida. Mas, primordialmente, o Estado secundário persegue os 

seus fins, equilibra a liberdade econômica autonômica, com a ordem social justa e a 

finalidade de promover o desenvolvimento de uma sociedade plural e diversificada31. 

A Ordem Econômica, como está adstrita na Constituição Federal de 1988, 

parte da ideia de que a intervenção do Estado na economia ocorre de maneira direta e 

indireta. A primeira é considerada como exceção. Por sua vez, a segunda ocorre por 

meio da normatização e da regulação da economia, devendo ser compreendida com 

regra geral e vista como aquela que mais se concilia com os moldes democráticos do 

atual modelo constitucional. 

No que tange à atuação estatal direta na economia, Eros Grau32 sustenta que o 

Estado, ao explorar de forma direta a atividade econômica via regime de monopólio, 

age sob do sistema de “intervenção por absorção”. Nas situações em que a atuação 

direta se dá mediante competição com a iniciativa privada, ele age como um “regime de 

competição”. Segundo o pensamento desse autor, quando o ente estatal intervém por 

absorção, o Estado encarrega-se integralmente do controle dos meios de produção e/ou 

troca em determinado setor da atividade econômica em sentido estrito. Entretanto, 

quando o Estado atua por participação, ele assume o controle de parcela dos meios de 

produção e/ou troca em determinado setor da atividade econômica em sentido estrito. 

Por seu turno, as hipóteses elencadas pelo artigo 174 da Constituição 

posicionam o Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica. 

Segundo esse dispositivo, cabe ao Estado às funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento, sendo esse determinante para o setor público e indicativo ao setor 

privado. Trata-se da chamada intervenção indireta, na qual o Estado disciplina a 

atividade econômica por meio de medidas que visam equilibrar os sistemas de livre 

iniciativa e da livre concorrência. 

                                                           
31 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. O princípio de subsidiariedade: conceito e evolução. Rio de 
Janeiro: Forense, 2000, p. 88. 
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Para João Bosco Leopoldino da Fonseca33, a atuação do Estado pode se dar 

pela normatização ou pela regulação da economia. A primeira caracteriza-se como a 

produção de normas como a função de instrumentalizar a realização de políticas 

econômicas adotadas pela Constituição, enquanto que a segunda se dá por meio de 

fiscalização, incentivo ou planejamento do Estado no domínio econômico. Para o autor, 

a regulação é a forma de atuação estatal mais coerente com a constitucionalidade 

democrática. Além de ser aquela que mais se coaduna com o princípio da eficiência, 

norteador do Direito Econômico. 

As políticas econômicas deverão possuir as atividades de fiscalização, 

incentivo e planejamento. Dentro dessas duas últimas inserem-se dois aspectos: a 

atuação do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica34. 

Mas é bom que se diga que como normativamente e como regulador ele, o 

Estado, age de forma interventiva. E que essa intervenção tem uma fundamentação 

pautada do interesse da prosperidade da sociedade. 

O exercício da atividade regulatória necessita de uma estrutura administrativa 

específica e adequada, voltada para garantir que as políticas públicas desenvolvidas pelo 

Estado possam ser aplicadas e cumpridas35. 

A atuação do Estado na seara econômica se legitima além no intuito de 

proteger os princípios constitucionais. Ela é fundamental para corrigir desajustes no 

mercado como monopólios, cartéis e trustes, por exemplo. 

Conforme Celso Ribeiro Bastos, o Estado intervém com agente disciplinador. 

A intervenção ocorre de forma indireta, quando o Estado condiciona, motiva ou 

enquadra a atuação dos atores econômicos36.  

É importante que se diga também que a ordem econômica se concretiza com a 

regulação do sistema financeiro e que isso se dá com a intervenção do Estado na 

economia. O Estado deve intervir na economia com a finalidade de promover a 

produção de abundância suficiente para todos. É preciso insistir sempre que sua atuação 

não reduza a esfera da liberdade das pessoas, ao contrário, deve garantir maior 

amplitude possível, protegendo efetivamente os direitos essenciais da pessoa humana37. 

                                                           
33 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito econômico. 8d. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 272. 
34 MESCHERIAKOFF, Alain-Serge. Droit public économique. 2ed.  Paris: PUF, 1996, p. 143. 
35 VILLELA SOUTO, M. J. Direito administrativo em debate. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 183-
186. 
36 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil. V. 7. São Paulo: Saraiva, 1990, p.108. 
37 VENANCIO FILHO, Alberto. A intervenção do estado no domínio econômico: o direito público 
econômico no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1968. 
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Essa concretização da ordem econômica por meio da regulação torna os 

princípios constitucionais mais factíveis, trazendo à sociedade mais condições de se 

desenvolver por meio dos instrumentos fornecidos pelo ente estatal. 

A intervenção do Estado na economia, por meio da regulação, deve assegurar a 

todos existência digna, visando reduzir abusos por parte do mercado, para que esse 

possa se expandir nos limites da lei, agindo o Estado como agente normativo38. 

Ocorre que o mercado não tem a capacidade, isoladamente e espontaneamente, 

de promover o desenvolvimento econômico de maneira adequada e sem distorções, ele 

precisa do Estado para ocorrer esse ajuste. Por isso, a importância da incidência do 

ordenamento jurídico para se adequar aos ditames e regras às situações reais39. 

Cabe ao Estado também regular, planejar e promover o desenvolvimento com 

vistas aos objetivos fundamentais e os preceitos da ordem econômica elencados na 

Constituição, mas a sociedade deve exercer seu papel ativo diante disso. A organização 

de uma sociedade, em suas diversas formas plurais, relaciona-se com a cidadania e 

participação social, em busca do bem comum e é indispensável para a democracia40.  

O Estado deve ser o grande promotor do desenvolvimento. Ele pode fazer isso 

por meio de várias medidas, dentre elas uma regulação eficiente como se pretende 

mostrar neste trabalho. Uma regulação adequada tende a fomentar o crescimento 

econômico, assim como, gerar mais empregos e estimular a iniciativa privada. Em 

contrapartida, o excesso de regulação e interferência estatal pode entravar a economia. 

Mas a sociedade deve ter um papel ativo na promoção do desenvolvimento, 

principalmente, no que se refere à participação da iniciativa privada nas atividades 

econômicas. 

Desse modo, sustenta-se que a regulação eficiente deve se mostrar como uma 

forma de equilibrar as relações entre direitos e obrigações conectando a economia com 

vários outros âmbitos sociais.  Ao mesmo tempo em que desenvolve ações que não 

restrinjam a continuidade de empreendimentos potencialmente promissores, como se 

pretende demonstrar no decorrer desta obra.  

 

                                                           
38 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito econômico. São Paulo: Celso Bastos, 2004, p. 118. 
39 DUTRA, Pedro. Agências reguladoras: reforma ou extinção? Revista de direito público econômico 
(RDPE). N.3, p. 187-197, 2003. 
40
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2.2 O DESENVOLVIMENTO COMO OBJETIVO E COMO FUNDAMENTO DA 
LIBERDADE 
 

Uma tendência para a ordem econômica na atualidade é a preocupação como o 

desenvolvimento, não apenas relacionado ao crescimento econômico. O 

desenvolvimento baseado somente no lucro não encontra mais lugar nas novas 

tendências nos pilares da Ordem Econômica, e sim, aquele pensado especialmente nos 

moldes de sua característica principal, seja ela a de ser sustentável.  

O crescimento econômico de forma isolada não satisfaz a problemática da 

sociedade nos tempos atuais. Necessita-se de um desenvolvimento que envolva diversos 

fatores, dentre eles, consumo consciente, meio ambiente equilibrado, tecnologias 

avançadas e melhoria na qualidade de vida.  

Discutir o desenvolvimento por meio de suas diversas teorias é de grande 

relevância política e social, seja para todo e qualquer Estado. Buscar meios de promover 

a questão econômica atrelada às questões sociais e ambientais deve ser uma 

preocupação para todos. 

Para Fritjof Capra41, o desenvolvimento sustentável tem como função 

proporcionar desenvolvimento humano; distribuição justa dos recursos naturais; 

desenvolver trazendo saúde e qualidade de vida com as conexões entre economia, 

ecologia, tecnologia, política e sociedade. Podemos citar os exemplos de políticas 

sustentáveis: agricultura orgânica, manejo florestal, reciclagem, produção de energia 

limpa, etc. 

Dessa forma, o fenômeno do desenvolvimento vincula-se à questão 

socioeconômica, porém, com o atributo da sustentabilidade, ou seja, a manutenção e 

continuidade do processo desenvolvimentista. Para Juarez Freitas, significa garantir o 

bem-estar físico, psíquico e espiritual, sem inviabilizar o bem-estar futuro42. 

A questão social apresenta-se como um desafio no mundo moderno, isso 

porque percebe-se que cada vez mais a mecanização dos serviços vem gerando 

desemprego, o qual por sua vez tem uma série de consequências para o Estado e para a 

sociedade. Atrelado a isso, há a questão ambiental, que deve ter como essência a 

sobrevivência e preservação da vida do homem na Terra, sobretudo com dignidade. 

                                                           
41 CAPRA, Fritjof. As Conexões Ocultas: ciência para uma vida sustentável. São Paulo: Cultrix, 2005. 
42 FREITAS, Juarez. Sustentabilidade – direito ao futuro. Belo Horizonte: Fórum, 2011. 
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Nesse contexto, a produção de bens e serviços deve promover o máximo uso de 

recursos renováveis e o mínimo uso razoável dos não renováveis. As empresas que 

pretendem permanecer no mercado durante décadas devem adotar estratégias para 

possibilitar seu desenvolvimento ao longo prazo. A maneira de alcançar essa 

sustentabilidade é por meio de ações socioambientais que preservem o mercado em que 

elas estão atuando, considerando dentro de uma perspectiva multidimensional43. 

Isso porque a Ordem Econômica deve buscar o equilíbrio entre a produção e a 

distribuição de renda, associado a um tipo de desenvolvimento que envolva dignidade, 

defesa do consumidor, proteção ao meio ambiente e cidadania, ou seja, múltiplos 

aspectos, nesse sentido, conforme o pensamento de Benfatti44. 

Gilberto Bercovici aconselha para o caso específico do Brasil que o 

desenvolvimento ocorra por intermédio de transformações das estruturas sociais, pois o 

Estado desenvolvimentista deve ser capacitado e estruturado como em um Estado Social 

tradicional45.  

O Estado Social tradicional deve ser entendido como aquele com relevante 

promoção de investimentos estatais em políticas sociais, que melhorem a vida daqueles 

que sofrem restrições econômicas de forma mais intensa.  

O desenvolvimento tem de ser pensado especialmente nos moldes de sua 

característica principal, qual seja a de ser sustentável. É imprescindível que todos os 

esforços para a promoção de novas tecnologias sejam conduzidos no sentido de atender 

aos desafios atuais e às necessidades da sociedade e do consumo consciente. Há de se 

falar também que as inovações tecnológicas muitas vezes trazem resultados positivos 

para as atividades produtivas. 

Para Schumpeter, o aspecto fundamental do desenvolvimento diz respeito ao 

processo de inovação e às suas consequências na organização dos sistemas produtivos. 

Assim, enquanto novos produtos e processos forem gerados, a economia estará em 

crescimento. Os investimentos em inovação dinamizam o crescimento, gerando efeitos 

em cadeia sobre a produção, o emprego, a renda e os salários. Ele faz a distinção entre 

crescimento e desenvolvimento, embora o autor defina crescimento como o resultado de 

incrementos cumulativos e quantitativos que ocorrem em determinado sistema 

                                                           
43 RAMOS, Alberto Guerreiro. A nova ciência das organizações. Uma reconceituação das riquezas nas 
nações. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1981, p. 191. 
44 BENFATTI, Fabio Fernandes Neves. Direito ao desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2014. 
45BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento – uma leitura a partir da 
constituição de 1988, p.67. 
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econômico, ele vê no desenvolvimento um com uma natureza distinta, por meio de uma 

mudança qualitativa mais ou menos radical na forma de organização desse sistema, 

concebida em decorrência de uma inovação suficientemente original para romper com o 

seu movimento regular e ordenado46. 

A respeito do discurso de Schumpeter, deve-se deter atenção na sua tese, no 

que tange à defesa do crescimento econômico por si só não encontra respaldo na 

contemporaneidade. Entretanto, sustenta-se aqui que o desenvolvimento por meio de 

inovações tecnológicas e melhorias nas técnicas de conhecimento devem ser sempre 

difundidas e bem-vindas. 

É imprescindível que todos os esforços para a promoção de novas tecnologias 

sejam conduzidos no sentido de atender aos desafios atuais e necessidades da sociedade 

e do consumo consciente.  

Com efeito, percebe-se em Celso Furtado mais um componente diferencial na 

interpretação do desenvolvimento: a dimensão cultural. Apesar de ele reconhecer a 

necessidade de crescimento econômico para gerar desenvolvimento, o autor atribui 

importância central à dimensão cultural como fator decisivo na mudança social, ou seja, 

no processo de desenvolvimento. Dessa forma, crescimento econômico, por si só, não é 

capaz de gerar desenvolvimento, se esse não vier acompanhado de uma mudança no 

âmbito dos valores e da cultura47. 

Para o alemão Albert Hirschman, o desenvolvimento estaria ligado ao 

progresso e modernização com possibilidades abertas pela sociedade de mercado 

pluralista. Para ele o desenvolvimento passaria a ser objeto de opções políticas e 

preocupação com a questão da equidade social. Na visão desse teórico, o Estado tem o 

papel de coordenar o desenvolvimento visando garantir a busca pela equidade como 

componente indissociável desse processo, pois o crescimento econômico gera 

desigualdades. Assim, deve o Estado executar escolhas que favoreçam os menos 

favorecidos. Isso demanda soluções antagônicas, mas é encargo do Estado o de gerir 

uma cadeia de desequilíbrio, tratando desigualmente os desiguais48. 

É interessante pensar o Estado como um promotor do equilíbrio das classes 

sociais. A Constituição Federal de 1988 em seu texto tem esse desiderato, embora o que 

                                                           
46 SCHUMPETER, Joseph Alois. Teoria do Desenvolvimento Econômico: uma investigação sobre lucros, 
capital, crédito, juro e o ciclo econômico. São Paulo: Abril Cultural, 1982, p. 51. 
47 FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento econômico. 5ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981, p. 
32. 
48 HIRSCHMAN, Albert. A moral secreta do economista. São Paulo: UNESP, 2000, p. 96. 
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se vê nos dias atuais no Brasil seja a realização dessa atividade estatal sendo exercida de 

forma muito precária. 

As concepções do desenvolvimento restritas ao produto interno bruto de um 

Estado, o aumento das rendas pessoais, bem como, uma avaliação que tenha como 

critério único os indicadores monetários são ideia criticadas por Amartya Sem, pois para 

esse autor a vida das pessoas é a finalidade última, sendo a produção e prosperidade 

meros meios para se atingir o escopo desejado. O objetivo é a liberdade, com o fim de 

que os indivíduos não sofram privações de suas capacidades e estejam livres para viver 

do modo como preferirem. Em síntese, a partir do momento em que as pessoas deixam 

de estar submetidas à privação de suas capacidades, pode-se estimular o 

desenvolvimento49. 

O pensamento nas estruturas para a construção do desenvolvimento pode 

contribuir para o debate, principalmente em um país tão cheio de problemas e 

dificuldades no campo da economia e política como o nosso, porque são essas 

disposições que administram e fomentam os desdobramentos de um Estado promissor. 

Para Daron Acemoglu e James Robinson, a prosperidade de uma nação não 

vem por meio de soluções simples, entretanto, diretrizes adequadas podem compensar 

as lacunas. As dificuldades para se implementar mudanças significativas encontram-se 

nas instituições. Segundo os autores, mudanças políticas são essenciais para se alcançar 

o desenvolvimento50. 

As instituições ligadas à Administração Pública, que tem função de 

planejamento e organização, muitas vezes encontram-se estancadas pelo excesso de 

burocracia. Por sua vez, as mudanças políticas realmente efetivas dependem da 

participação popular e do interesse daqueles que realmente desejam efetivar mudanças. 

Um Estado desenvolvimentista é aquele o qual, por meio da legitimidade social 

que lhe foi conferida, interfere na trajetória do desenvolvimento por intermédio de 

vários instrumentos de políticas públicas. Há quem afirme que não há desenvolvimento 

sem a intervenção do Estado e que políticas públicas são essenciais para produzir 

crescimento com uma mudança estrutural que caracteriza o processo de 

desenvolvimento51. 
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Ignacy Sachs52 fala em um estilo de desenvolvimento possível, no qual cada 

região procura soluções específicas para os seus problemas específicos, de maneira que, 

além de questões do âmbito ecológico, seja possível oportunizar as demandas 

particulares da população. 

Para a análise do desenvolvimento, é necessário um processo contínuo de 

elaboração, atentando-se para cada contexto sociocultural, político, econômico e 

ecológico, dentro de uma dimensão tempo/espaço, na qual o progresso se concretize em 

função de todos, sem causar danos irreversíveis à natureza e à humanidade53. 

Para José Carlos Barbieri, ao se discutir o desenvolvimento, é importante 

também considerar a exclusão social, a pobreza e o desemprego, que devem ser tratados 

como problemas de todos, assim como as questões ambientais, tendo sempre como 

cerne a sustentabilidade54. 

A busca pelo desenvolvimento exige que a sociedade possibilite oportunidades 

para aqueles que se encontram em situação dificultosa no âmbito social, político e 

econômico, garantindo democraticamente um mínimo de qualidade de vida nos moldes 

constitucionais. 

Infelizmente, em países menos desenvolvidos não é raro se ter conhecimento 

de que parte da população não tem acesso à energia, em razão disso, a busca em 

solucionar esse problema deve ser uma meta para aquelas nações que padecem desse 

mal.  

A falta de acesso à energia gera desequilíbrios sociais e deve ser combatida 

almejando a justiça social. A energia produz avanços, benefícios e melhora a vida das 

pessoas, trazendo mais qualidade, por isso, deve ser reconhecida em seu caráter 

universalizante, como um direito de todos, em todos os lugares e condições sociais. 

Forçoso lembrar que em certos casos, o meio rural, por ser área menos 

desenvolvida e às vezes mais distante, é esquecido e não agraciado com linhas de 

transmissão de energia, fato que é lastimável. 

A falta de acesso à energia configura como uma exclusão social, privando a 

pessoa de uma série de interesses e conveniências que a eletricidade pode trazer, além 

disso, a escassez de oportunidades na vida no campo enseja o êxodo rural. 
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Não se pode olvidar que a exclusão ao direito à energia ocorre também no meio 

urbano, em áreas de favelas, locais que agrupam aglomeração populacional de forma 

irregular e que não possui estrutura básica, com água, saneamento, eletricidade e demais 

serviços necessários à vida em sociedade. Essas pessoas merecem ter acesso à energia, 

dentro de uma perspectiva dos direitos humanos. 

As cidades exercem um fator atrativo nas pessoas que buscam oportunidades 

econômicas e melhoria social. Então, para que os centros urbanos sejam viáveis, torna-

se necessário planejamento, políticas públicas e legislação que equilibrem as demandas 

em diversas esferas. 

Por sua vez, o direito ao acesso à energia pode ser como um meio e pré-

condição para o exercício do direito ao desenvolvimento e dos direitos humanos55. 

O acesso à energia pode ser um marco na vida de um cidadão, que antes se 

encontrava excluído de tal direito, abrindo oportunidades na seara econômica e social. 

O Estado deve agir no sentido de priorizar políticas públicas que deem às 

pessoas de baixa renda condições de melhorar o nível de vida, saúde, educação, 

empregos, visando à erradicação de injustiças e desequilíbrios. 

Deve-se viabilizar o acesso à energia elétrica como forma de alcançar o 

desenvolvimento humano com qualidade de vida. Isso porque o fornecimento de 

eletricidade e combustíveis modernos melhoram processos produtivos, pois aumentam a 

geração de renda das pessoas, assim, proporcionam o atendimento às exigências 

modernas da sociedade como refrigeração, aquecimento, aparelhos domésticos e 

transportes particulares56. 

A energia elétrica sempre representa expressão de desenvolvimento e 

progresso para a história do mundo. Sua função alcança campos bem diversificados 

como o transporte, a iluminação, indústria e mais uma infinidade de utilizações. Pode-se 

dizer que a energia elétrica é uma fonte do desenvolvimento da sociedade, haja vista sua 

característica de ser essencial para a evolução da humanidade.  

Como conceituação, podemos definir energia como a capacidade de uma 

corrente elétrica realizar trabalho, podendo ser obtida por meio da energia química ou 
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da energia mecânica, em turbinas e geradores transformando a diversas fontes em 

energia elétrica57. 

A energia é necessária para criar bens a partir dos recursos naturais, do mesmo 

sentido, serve para fornecer parte dos serviços destinados ao benefício do homem58. 

Ainda pode ser definida como a “capacidade para a ação vigorosa; força inerente; forças 

potenciais”, sendo certo que é uma “quantidade conservada”, não sendo “criada ou 

destruída, mas apenas convertida ou redistribuída de uma forma para outra”59. 

A energia é transformadora, o domínio da energia pelo homem e sua 

capacidade de revertê-la provocou diversas transformações na história da humanidade, 

que vem projetando progresso e galgando conquistas. Além de ser essencial, a energia 

representa fator de desenvolvimento dos povos. Ela é de grande relevância para os 

países promoverem o setor energético para que não fiquem defasados tecnologicamente, 

prejudicando toda a sua vida social. 

O desenvolvimento requer o uso de energia e domínio na sua geração, os países 

que não investem no setor energético se tornam tecnologicamente defasados, 

prejudicando a evolução social. 

O desenvolvimento tecnológico, o crescimento industrial e a melhora no 

padrão de vida em determinada sociedade são acompanhados pela evolução do consumo 

de energia por meio do aumento dos recursos energéticos. A constatação dessa relação 

implica a importância dada à questão energética pelos países industrializados ou em 

desenvolvimento, pois na medida em que uma sociedade amplia seu conhecimento 

sobre fontes de energia, conquista um maior controle sobre a natureza e extrai dela 

recursos que possibilitam a melhora no padrão de vida. O progresso técnico que 

possibilitou o desenvolvimento industrial na escala que conhecemos, a partir do século 

XVIII até nossos dias, possibilitou à humanidade um aumento significativo do consumo 

de energia60. 

Por sua vez, percebe-se que a eletricidade é um significativo elemento no 

processo de modernização das sociedades, impulsionando a indústria, alterando a 
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estrutura urbana e refletindo na cultura, pois nosso cotidiano e comodidade dependem 

da energia elétrica. 

Na sociedade moderna, hábitos relacionados à energia cumprem um amplo 

papel, inclusive como indicadores de padrões de qualidade de vida. 

As necessidades energéticas da sociedade estão constantemente se 

transformando ao longo da história e acompanhando a demanda. 

Todavia, o consumo de energia pelo homem depende de uma série de fatores, 

que tem como cerne a fonte desse recurso, o modo como é obtido pode trazer 

consequências sociais, econômicas e ambientais. 

A produção e o uso da energia causam forte influência na sociedade, pois estão 

diretamente relacionadas ao desenvolvimento econômico de uma nação. No âmbito 

social, especialmente, abrangem as necessidades básicas do consumo e promovem a 

melhoria da geração de emprego e renda61. 

Pode-se dizer que a energia funciona como a conexão entre os fatores ligados 

ao desenvolvimento humano com a sociedade. 

 

2.3 O TRATAMENTO DA PRODUÇÃO ENERGÉTICA E A DEFESA DO MEIO 
AMBIENTE NA ORDEM ECONÔMICA CONSTITUCIONAL 
 

A Constituição Federal brasileira de 1988 prevê, em seu artigo 175, que a 

exploração dos serviços e instalações de energia elétrica pode ser realizada diretamente 

pelo Governo Federal ou indiretamente por meio da outorga de concessões, permissões 

ou autorizações. Nesse mesmo sentido é o artigo 21, inciso XII, alínea “b” da Carta 

Magna ao tratar das competências da União. 

Está claro que o anseio da Constituição é que a exploração dos serviços de 

energia, que são considerados essenciais, não seja de função única e exclusiva do 

Estado, podendo claramente o particular participar dessa atividade. 

Historicamente, tais serviços eram explorados principalmente pelo Governo 

Federal. Nos últimos anos, o Governo Federal adotou diversas medidas para reformular 

e diversificar o setor elétrico brasileiro. Pode-se dizer que essas medidas tinham como 
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expectativa aumentar a participação do investimento privado e eliminar restrições aos 

investimentos estrangeiros, aumentando, dessa forma, a concorrência no setor.  

O processo de geração de energia até o acesso pelas pessoas é complexo. O 

transporte e distribuição ocorrem exclusivamente por meio de uma infraestrutura de 

linhas de transmissão implantada com antecedência. Assim, são necessários, como 

elementos fundamentais, o esforço de previsão, o conhecimento técnico e uma forte 

estrutura organizacional para qualquer empreendimento62. 

Os instrumentos para a efetivação do desenvolvimento sustentável se fazem 

perceber no âmbito da energia. Em conexão com isso, a legislação infraconstitucional 

contemplou, nessa esfera, a observância do Poder Público em instigar a promoção ao 

desenvolvimento com respeito ao meio ambiente. 

A Lei Federal número 10.848 de março de 2004 trata da comercialização de 

energia elétrica entre os concessionários, permissionários e autorizados de serviços de 

instalação elétrica, além de regular a relação desses com os consumidores no Sistema 

Interligado Nacional. De acordo com essa lei, a relação contratual pode ser regulada ou 

livre. As diretrizes estipuladas por essa tratam dentre outros, sobre os processos de 

definição de preços e condições de contabilização e liquidação das operações realizadas 

no mercado de curto prazo, além dos critérios gerais de garantia de suprimento de 

energia elétrica que assegurem o equilíbrio adequado entre confiabilidade de 

fornecimento e modicidade de tarifas e preços. 

Vê-se que a legislação fomenta a ampliação na exploração na produção de 

energia, a expansão de transmissão de linhas, e ainda há uma preocupação com o 

mercado, visando à proteção ao consumidor, atentando aos princípios da Ordem 

Econômica Constitucional. 

O Estado deve procurar a satisfação do interesse coletivo, melhorando a 

qualidade de vida da população em geral. O desenvolvimento nacional vislumbrado 

através do viés econômico deve ter como fim último a prosperidade social. 

No que concerne ao interesse público, esse deve ser contemplado com caráter 

pragmático no sentido de resguardar condições para que o sistema social possa viver de 

forma plena, distanciando-se de um discurso retórico63. 

                                                           
62 BRITO,  Sérgio de Salvo. Geração termo e hidrelétrica. IN: Economia e tecnologia da energia. Rio de 
Janeiro: Marco Zero/FINEP, 1985, p.84. 
63 FARIA,  José Eduardo. Direito e economia na democratização brasileira. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 
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Significante mérito requer a questão do interesse público para que seja 

realmente efetivo e que o Estado o priorize. 

Calixto Salomão Filho argumenta que o direito deve ser a força motriz de 

transformação social, redistribuindo a renda e promovendo a justiça, pois a lei reflete as 

estruturas da sociedade e do Estado com relação aos seus aspectos políticos, 

econômicos e sociais. Mas para que o direito exerça seu potencial transformador ele 

deve se adaptar à realidade64. 

O direito deve acompanhar os interesses da sociedade, assim como sua 

evolução e demanda, como bem diz “ubi societas, ibi jus”. 

Ao instituir leis, bem estruturadas, incentiva-se a economia, não concentrando 

nas mãos da máquina administrativa serviços que podem ser realizados pelo particular, 

dessa maneira, ocorre a promoção verdadeira do desenvolvimento, pois distribui a 

riqueza, incentivando a iniciativa privada.  

A Constituição, ao estabelecer como finalidade da Ordem Econômica a 

garantia de todos à existência digna, demonstra visível atenção com a questão social. 

As leis que regulam o setor energético devem ter um duplo interesse, atender às 

demandas da população em relação aos serviços e instigar o setor privado. 

O setor energético lida com um produto que movimenta a economia. Dessa 

forma, de instituições eficientes e uma estrutura que promovam e dinamizem o seu 

desenvolvimento.  A adoção de novas tecnologias de produção de energia e o uso de 

recursos renováveis mostra-se do ponto de vista ambiental uma alternativa viável, no 

entanto, existem obstáculos a serem superados. 

A energia elétrica sempre representa expressão de desenvolvimento e 

progresso para a história do mundo. Sua função alcança campos bem diversificados 

como o transporte, a iluminação, indústria e mais uma infinidade de utilizações. Pode-se 

dizer que a energia elétrica é uma fonte do desenvolvimento da sociedade, haja vista sua 

característica de ser essencial para a evolução da humanidade.  

A energia é necessária para criar bens, bem como para o fornecimento de 

grande parte dos serviços destinados ao benefício das pessoas. 

A relação entre energia e desenvolvimento é bastante intrínseca. A indústria, 

por exemplo, que é um grande impulsionador da economia, depende incessantemente da 

utilização desse recurso. Assim, o uso da energia repercute na produção de bens, na 
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tecnologia e no padrão social, pois a eletricidade é responsável pela modernização das 

sociedades, alterando cenários urbanos e trazendo reflexos para a cultura. 

A ordem econômica tem por objetos o desenvolvimento nacional e a justiça 

social. Entretanto, o desenvolvimento nos moldes atuais é pensado em três esferas, 

econômica, social e ambiental.  

A inclusão da questão ambiental ocorre, pois o meio ambiente tão necessário à 

sobrevivência humana, apesar de ter como característica principal ser abundante, não é 

ilimitado para a satisfação das necessidades do homem. Portanto, é essencial que se 

pense no desenvolvimento, sem provocar a escassez dos recursos naturais. 

Um dos primeiros instrumentos de consciência relativos ao meio ambiente, no 

cenário mundial, foi a Declaração de Estocolmo de 197265, que tratou de questões a 

respeito do desenvolvimento como direito fundamental, por meio de uma existência 

digna com bem-estar, sem prejudicar a natureza, preceitos esses que foram acolhidos 

pelos Estados participantes. 

No Brasil, a Lei Federal nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, que instituiu a 

Política Nacional do Meio Ambiente com a finalidade precípua de compatibilização do 

desenvolvimento socioeconômico com a preservação da qualidade ambiental. Essa lei 

incorporou ao ordenamento jurídico diretrizes para proteção da natureza trazendo como 

principal inovação uma visão integrada e sistêmica para a questão ecológica, fornecendo 

um tratamento autônomo para a tutela do meio ambiente. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, os elementos contidos na 

supracitada lei foram reafirmados e contemplados no artigo 225 dessa Carta Magna, que 

associa a tutela ambiental à busca pela qualidade de vida do ser humano, relacionando 

as condições ambientais e atendendo ao princípio da cidadania e à dignidade humana. 

A nossa Carta Magna determina como direito de todos o meio ambiente sadio e 

equilibrado, de modo a oferecer garantias para o exercício dos direitos fundamentais 

compartilhado entre o Estado e a sociedade civil, cujas ações devem convergir num 

princípio de solidariedade que emana de um compromisso ético para o futuro e 

equidade para as gerações futuras66. 

                                                           
65 A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, reunida em Estocolmo de 5 a 16 
de junho de 1972, e, atenta à necessidade de um critério e de princípios comuns que ofereçam aos povos 
do mundo inspiração e guia para preservar e melhorar o meio ambiente humano. 
66 CANÇADO, Antônio Augusto Trindade. Direitos humanos e meio ambiente – paralelo entre os 
sistemas de proteção internacional. Porto Alegre: Sergio A. Fabris Editor, 1993, p. 56. 
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Na legislação pátria existe uma preocupação com a questão social, a promoção 

ao desenvolvimento e as questões ambientais. Ao inserir na ordenação dos princípios da 

ordem econômica a defesa do meio ambiente, o legislador constitucional de 1988 

demonstrou preocupação sensível com a tutela ambiental diante do sistema capitalista e 

da sociedade essencialmente individualista. Porém, é necessária uma compatibilização 

do desenvolvimento socioeconômico com a preservação da qualidade ambiental. 

Paulo Affonso Leme Machado preconiza que o direito ao meio ambiente é 

transindividual, ingressando na categoria de interesse difuso, estende-se para uma 

coletividade indeterminada67. 

Em outra senda, Madian Luana Bortolozzi teoriza um conceito de Estado 

democrático de direito socioambiental, que se realiza em uma dimensão integrada, 

fundado na justiça socioambiental e com o objetivo de garantir a equidade 

socioambiental para todos68. 

Depreende-se que, o direito econômico, por sua vez, também deve cumprir as 

determinações da Ordem Econômica constitucional. Conforme define o artigo 170, 

assegurar a todos existência digna, perseguindo a realização da justiça social. Em 

termos Constitucionais, o meio ambiente é o ecologicamente equilibrado, adequado à 

existência do homem e dos animais, com respeito à fauna, flora e todos os demais 

recursos naturais do planeta, passível de fruição por toda coletividade, ou seja, um bem 

de uso comum. 

Como preceitua a Constituição Federal, a Ordem Econômica é fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Assim, toda atividade econômica 

deve submeter-se aos princípios constitucionais, em especial aquele contido no artigo 

170, inciso VI, a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação. 

Está claro que existe uma preocupação na Ordem Econômica constitucional em 

promover o exercício da atividade econômica sem provocar a degradação da natureza. 

Portanto, o interesse econômico não deve se conflitar com o ambiental. 
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O termo economia ambiental tem origem na economia neoclássica, na década 

de 70 e infere que os recursos naturais podem não representar um limite absoluto ao 

crescimento da economia. Segundo essa teoria, o pressuposto básico explícito de 

produção, ou função de produção era de que o capital produzido pelo ser humano, o 

trabalho e os recursos naturais são perfeitamente substituíveis entre si. De outro lado, os 

pressupostos implícitos dessa corrente são que não existem limites ambientais à 

expansão do sistema econômico e não são relevantes os riscos de perdas irreversíveis. 

Todavia, diante da ideia da substitutibilidade perfeita entre capital, trabalho e recursos 

naturais, a economia ambiental supõe que os limites da disponibilidade de recursos 

naturais podem ser superados pelo avanço e progresso científico e tecnológico69. 

Em oposição à economia neoclássica tradicional, surge no final da década de 

80 a economia ecológica, que considera todas as interações entre os sistemas 

econômicos e ecológicos, correlacionado a ideia de sustentabilidade, na qual o capital 

natural não pode ser substituído por outro tipo de capital70. 

Deve-se propagar que a chave para os problemas ambientais seja por meio de 

recursos advindos da natureza de forma sustentável. O fato de ser sustentável 

compreende a interpretação de que perdure. Não obstante, conta-se com o fato de que o 

mundo caminha para a evolução e se transforma constantemente. Por isso, acredita-se 

que novas soluções, ainda mais eficientes ao longo da história e que as questões 

ambiental e econômica estejam sempre relacionadas de forma responsável. 

Pearce e Turner demonstram uma grande preocupação como exploração da 

natureza e afirmam que ela deve ser humanizada por meio da ciência71. Pensa-se que 

esses autores acreditam que a solução para os problemas da degradação ambiental 

devem ser resgatados por meio de pesquisas e progressos tecnológicos, buscando-se 

uma modernização consciente de que os fatores econômico, social e ambiental 

necessitam de equilíbrio entre si. 

Para Enzo Tiezzi, a ecologia mostra à economia que existem custos 

econômicos que podem ser prolongados no tempo, para as futuras gerações. Ademais, a 

produção não pode obedecer apenas às leis econômicas clássicas, porque de outro  
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modo, trará consequências negativas ao homem, portanto, a economia deve submeter-se 

às leis da natureza72. 

Para Amartya Sem, a teoria econômica poderia tornar-se mais produtiva se 

considerasse problemas associados às questões éticas que moldam o comportamento 

humano, pois esse distanciamento pode comprometer o bem-estar do homem73. 

Segundo Eros Grau, não é possível ocorrer promoção do bem de todos ou da 

justiça social sem o respeito da dignidade da pessoa humana, sem o reconhecimento da 

função social da propriedade e sem o pensamento voltado para a utilização dos recursos 

naturais de modo sustentável74. 

O entendimento de Clóvis Cavalcanti é que a natureza é inflexível em seus 

parâmetros básicos, é necessário haver uma relação sustentável entre a sociedade e o 

meio ambiente, a qual envolva restrições das atividades da sociedade que sejam nocivas 

à natureza. A economia da sustentabilidade implica consideração do requisito de que os 

conceitos e métodos usados na ciência econômica devem levar em conta as ressalvas 

que a dimensão ambiental impõe à sociedade75. 

Cristiane Derani sustenta necessidade de uma união visceral entre ambos os 

campos, pois as relações produtivas encontram sua base nos recursos fornecidos pela 

natureza, assim, essa deve ser compreendida como elemento integrante das relações 

humanas, sendo função do ordenamento jurídico fazer uma ponte nesse relacionamento. 

Essa harmonização das atividades sociais provenientes aos recursos ambientais pode 

interferir na conduta do domínio sobre esses bens condicionando seu aproveitamento 

nos processos produtivos, implicando um agir responsável do sujeito na escolha de seus 

objetivos e dos meios empregados76. 

O Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, reconheceu o 

direito ao meio ambiente como um direito fundamental. Nesse diapasão, também o 

meio ambiente foi considerado como bem jurídico merecedor de tutela constitucional, 

nos autos do RE 134.297-8/SP. No MS 22.164/DF, a corte ampliou o reconhecimento 

de características especiais do bem ambiental, à luz do artigo 225 da Constituição 

Federal de 1988, em que estão previstos igualmente deveres fundamentais. 
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Entretanto, a posição de guarda do ambiente deve ser exercida por toda a 

sociedade, sob os mais diversos meios de representação. Um dos desafios da 

problemática ambiental, sob a vertente constitucional, é que ela seja compreendida por 

todos, no sentido de que ações conjuntas, advindas da sociedade e do poder público, 

possam repercutir em resultados positivos. 

A defesa do meio ambiente está intimamente concatenada como o princípio da 

ordem econômica, pois as atividades produtivas devem respeito à ecologia. Nesse 

sentido, devem o poder público e a sociedade intervir para que a exploração econômica 

preserve os bens naturais77. 

De acordo com o princípio do poluidor-pagador ou da responsabilidade, 

defendido por Édis Milaré, o direito ambiental tem uma inclinação redistributiva, que é 

inspirada na teoria econômica de que os custos sociais acompanham o processo 

produtivo e necessitam ser internalizados. No sentido de que, os agentes econômicos 

devem levar em conta o planejamento da produção e assumir as consequências78. 

Acredita-se que o princípio do desenvolvimento sustentável tem exatamente a 

função de conciliar a economia com o meio ambiente, para que o homem alcance o seu 

desenvolvimento com qualidade de vida, e isso implica o respeito à natureza. 

Atualmente, o conceito de qualidade de vida relaciona-se com a 

sustentabilidade, com a participação popular, com a proteção de ecossistemas, com a 

satisfação das necessidades básicas dos cidadãos, com uma gestão baseada na 

solidariedade social, na visão holística dos problemas e na solução das iniquidades 

sociais79. 

É nas cidades que se concentra a maior parte da população, exercendo grande 

influência econômica e social. Além disso, o uso progressivo de informatização e 

tecnologias é fator de atuação e influência para o desenvolvimento e evolução do meio 

urbano. 

A evolução da sociedade contemporânea coexiste com extrema dependência 

dos recursos naturais, em especial a energia, sendo esse recurso prioritário da 

subsistência básica da humanidade e para realização dos fins do Estado no que se refere 

ao desenvolvimento social e econômico. Porém, a produção de energia, em grande parte 

                                                           
77 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 73. 
78 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente – a gestão ambiental em foco – doutrina e jurisprudência. 5 Ed. 
São Paulo: Revista do Tribunais, 2007, p. 770. 
79CARVALHO, Jeferson Moreira de. Meio ambiente - sadia qualidade de vida. São Paulo: Letras 
Jurídicas, 2013. 



42 
 

dos casos, aumenta a emissão de gás carbônico e contribui para o efeito estufa. Dessa 

forma, para que os direitos ambientais atrelados às questões urbanas tenham maior 

efetividade, é necessário legislação adequada, articulação de órgãos ambientais, 

políticas públicas e planejamento80. 

Além disso, o uso da energia é essencial para a existência das cidades. A 

energia promove o desenvolvimento, então, pode-se dizer que são sinônimos. Esse, por 

sua vez, deve ter como objetivo a melhoria na qualidade de vida. Assim, a utilização 

adequada ou mais inteligente da energia pode conduzir a melhores níveis de 

desenvolvimento. 

As cidades devem se adaptar às mudanças e evoluções do mundo moderno para 

atender toda a gama do processo de organização social e estrutura urbana, além do 

impacto ambiental que as transformações do meio ambiente podem causar. Existem 

vários recursos tecnológicos que podem auxiliar nessa demanda.  

Sendo as cidades grandes consumidoras de energia, é acertado que se 

planejem, se estudem e se estruturem maneiras de se produzir, consumir de modo 

econômico, oferecendo serviços de qualidade à população e que seja sustentável. É 

necessário que o consumo e o comportamento das cidades produzam um estilo de vida 

saudável para aqueles que usufruem. 

Acredita-se que problemas ambientais tais como poluição e aquecimento 

global são consequências do excessivo crescimento populacional e urbano. Se é o 

homem quem transforma a natureza, ele deve encontrar caminhos para equilibrar essa 

relação. 

É imprescindível que se pense, sobretudo, no homem, e que se ele seja o centro 

da atenção quando se pensar em soluções para a melhoria e qualidade de vida das 

cidades. 

As grandes metrópoles enquadram-se num ambiente favorável ao 

desenvolvimento tecnológico, econômico e social, pois são regiões de maior acúmulo 

populacional, com grande concentração de empresas, são eixos de circulação financeira, 

portanto, são áreas muito ativas que merecem atenção estratégica. 
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Henri Lefebvre defende o direito à cidade, compreendido como um cenário de 

construção social da vida humana, que propicia abertura de pensamento e novos 

horizontes81. 

É papel do Estado a garantia do bem-estar da população, por isso, deve-se 

implantar ações para o crescimento econômico, a geração de empregos, redução da 

pobreza, com acesso a bens e serviços sempre em consonância com meio ambiente 

equilibrado. 

A autora Marta A. B. Romero conceitua a cidade sustentável como sendo 

aquela que representa o registro de uma sociedade consciente com papel transformador 

dos espaços cuja relação se dá através de uma ação sinérgica entre ecologia, energia e 

equidade socioespacial82. Portanto, é de extrema importância a participação popular 

para um intento de tal porte, para que sejam ouvidas suas reais necessidades. A 

sociedade nesse sentido pode ter a função empreendedora, na qual constrói seu futuro de 

maneira democrática. 

Richard Florida sugere que sejam dinamizadas políticas públicas que 

compreendam inovações sustentáveis, econômicas e urbanas, que foquem na questão 

social em uma escala ampla aliado ao crescimento econômico83. 

Nos Estados Unidos vem crescendo significativamente o mercado das energias 

renováveis, um dos aspectos promissores é a questão tecnológica desse país, que é bem 

desenvolvida. No ano de 2014, o presidente Barack Obama apresentou um plano para 

melhorar a eficiência energética, impulsionar as energias renováveis e reduzir as 

emissões de carbono. 

Obama anunciou um investimento de US$ 2 bilhões para reduzir o consumo 

em edifícios federais e 300 alianças com dúzias de empresas, que gerarão mais de 850 

megawatts de energia solar, o suficiente para alimentar 130 mil casas. Entre os 

anúncios, que não requerem a aprovação do Congresso, estão propostas para usar mais 

energia solar em casas populares ou para pessoas de poucos recursos, e o compromisso 
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Intra Urbana. In Paranoá: cadernos de arquitetura e urbanismo da FAU-UnB. Ano 6, n. 4. Novembro 
2007. Brasília: FAU/ UnB, 2007, p. 51. 
83 FLORIDA, Richard. Who`s your city? Nova Iorque: Basic Books, 2008, p, 27. 
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de uma dúzia de companhias para aumentar seu uso da energia solar, entre elas Apple, 

Google, Yahoo!, Ikea e Wal-Mart84. 

Cita-se como ponto de destaque é que líderes anteriores ao governo de Barack 

Obama não demonstravam interesses reais em atitudes voltadas ao desenvolvimento 

sustentável e que dentro do cenário internacional quando um país, considerado uma 

potência econômica, toma atitudes como essa, repercute positivamente no mundo. 

Enfim, a relação entre economia e meio ambiente é bastante complexa e 

necessita de equilíbrio entre elas e, principalmente, de que governantes tenham essa 

perspectiva.  

Essencialmente, a economia deve rejeitar modelos que causem danos à 

natureza. O processo de produção não pode comprometer o futuro do planeta e da 

humanidade, isso implica mudanças nos paradigmas. O desenvolvimento moderno deve 

obedecer às leis dos ecossistemas, respeitar a distribuição ética dos recursos, reduzindo 

os níveis de poluição e degradação ambiental e valorizando fontes de energia 

renováveis. 

A energia produzida em nosso país é predominantemente proveniente de 

grandes hidroelétricas, que apesar de não ser poluente no que diz respeito à geração, a 

sua implementação causa danos ambientais, pois desmata vegetação local, desvia cursos 

de rios, ocasionando desequilíbrio na natureza, além de estar sujeito à instabilidade das 

chuvas. 

Por seu turno, podemos contar na natureza com várias fontes de energia 

renováveis e não poluidoras. A energia solar, por exemplo, é muito abundante devido à 

alta incidência dos raios solares em nosso país de temperaturas predominantemente 

quentes, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. 

A radiação solar pode ser utilizada como fonte de energia térmica, para 

aquecimento de fluidos e ambientes, como também para geração de potência mecânica 

ou elétrica. Pode ser convertida diretamente em energia elétrica por meio de efeitos 

sobre determinados materiais, entre quais se destacam o termoelétrico e fotovoltaico85. 

Segundo dados do Ministério das Minas e Energia em 9 de outubro de 2017, o 

Brasil contava com 438 megawatts de potência instalada de geração de energia solar, 

                                                           
84 GALILEU. Governo dos EUA anuncia grande plano de incentivo à energia solar. Disponível em: 
<https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2014/05/obama-quer-tornar-eua-lider-
em-energia-solar.html>Acesso em: 27 de jun. 2018. 
 
85ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Atlas de energia elétrica do Brasil. Brasília: ANEEL, 
2002, p. 5. 
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correspondente a 15,7 mil instalações. Foram consideradas as capacidades de micro e 

minigeração distribuída, nesse contexto, o setor comercial detém maior participação em 

potência com 37%, o setor residencial detém o maior número de usuários, com cerca de 

75%  das instalações, mas é na indústria que reside a maior potência média por usuário, 

cerca de 81%86.  

O sistema de energia eólica também é bastante interessante, podendo 

apresentar bastante eficiência. Devido a questões geográficas e ambientais, existem 

regiões mais apropriadas para a sua geração, em razão das peculiaridades dessa espécie 

de energia.  

A energia eólica é mais concentrada do que a luz solar, porém ela é mais difusa 

e exige estruturas com grandes superfícies para a captura de seu potencial e gerar 

energia mecânica. Os modernos sistemas eólicos necessitam de gerenciamento do 

sistema por computadores para facilitar o ajuste da carga sobre as hélices rotativas de 

acordo com a variação dos ventos87. 

A representatividade da fonte eólica em relação a toda energia gerada no 

período pelas usinas do sistema alcançou 7,4% em 2017. As usinas movidas pela força 

do vento somaram 4.619 megawatts médios entregues ao longo do ano de 2017.  O 

Estado do Rio Grande do Norte ocupa lugar a liderança da produção eólica no país com 

1.455,3 megawatts médios de energia entregues no ano de 2017, incremento de 20,7% 

em relação ao mesmo período de 2016. Em seguida, aparece o Estado da Bahia com 890 

megawatts médios produzidos com 28,5% do mercado e depois o Ceará com 718,6 

megawatts médios 7,5% representativos de energia eólica no Brasil88. 

Entretanto, os equipamentos para o desenvolvimento de geração de energia 

eólica têm elevado custo financeiro e nem sempre é viável a produção próxima a 

grandes centros populacionais em decorrência do tamanho das turbinas utilizadas. Por 

isso, a geração eólia ocorre quase sempre em regiões mais afastadas dos centros 

urbanos. 

                                                           
86MME – Ministério das Minas e Energia. Energia solar no Brasil e no mundo. Disponível em: 
<http://www.mme.gov.br/documents/10584/3580498/17+-+Energia+Solar+-+Brasil+e+Mundo+-
+ano+ref.+2015+%28PDF%29/4b03ff2d-1452-4476-907d-
d9301226d26c;jsessionid=41E8065CA95D1FABA7C8B26BB66878C9.srv154> Acesso em 26 de março 
de 2018. 
87 BRANCO, Samuel Murgel. Energia e meio ambiente. São Paulo: Moderna, 2004, p, 51. 
88 CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Infomercado mensal: geração eólica cresce 
26,5% em 2017. Disponível em: <https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/noticias-
opiniao/noticias/noticialeitura?contentid=CCEE_614032&_afrLoop=170824473143055&_adf.ctrlstate=5
ay7hjdp_14#!%40%40%3Fcontentid%3DCCEE_614032%26_afrLoop%3D170824473143055%26_adf.c
trl-state%3D5ay7hjdp_18> Acesso em: 26 mar. 2018. 
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Outra fonte de energia não poluente bastante proveitosa é a aquela produzida a 

partir da biomassa, com enorme potencial para contribuir para o suprimento energético. 

A biomassa gasosa pode ser utilizada em sistemas estacionários alimentando 

diretamente motores, turbinas e caldeiras para geração de calor. Também é possível a 

utilização no transporte sob a forma de hidrogênio reformado ou ainda em células de 

combustível. Quando possui altos níveis de umidade sob a forma de esterco, esgotos e 

descartes orgânicos pode ser convertida, por meio da digestão anaeróbia por bactérias 

metanofílicas em presença de pouco oxigênio, em biogás, que contém cerca de 75% de 

CH4 e o resto com CO2 e impurezas. A energia da biomassa pode trazer diversos 

benefícios ambientais produzidas de forma eficiente e sustentável89. 

A grande vantagem é que a biomassa pode ser extraída de toda matéria 

orgânica, seja de origem animal ou vegetal, assim, é notável seu caráter econômico e 

sustentável diante de aproveitamento daquilo que seria descartado. 

A obra denominada Atlas da Energia Elétrica do Brasil, produzida pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica, traz em seu conteúdo um série de elementos 

capazes de produzir a biomassa, os quais são inúmeros, tais como, lenha seca, bagaço, 

carvão, dendê, casca de arroz, capim e vários outros90. Enfim, existe uma grande 

disponibilidade de recursos aptos para produzir energia em nosso planeta. 

Pode-se dizer que ambientalmente é muito proveitosa a utilização de fontes de 

energia renováveis. Por isso, o aproveitamento energético e racional de tais fontes tende 

a promover o desenvolvimento, principalmente, por meio da criação de empregos e da 

geração de receita. 

Espera-se que as soluções tecnológicas inovadoras promovam a evolução das 

sociedades num contexto de sustentabilidade, sem prejudicar a natureza e comprometer 

as gerações futuras. 

Como foi demonstrado neste capítulo, o processo de desenvolvimento requer 

transformações em várias dimensões para que transcorra de maneira adequada, para 

tanto, acredita-se no equilíbrio entre o econômico e o ambiental. Todavia, demanda 

também uma estrutura institucional eficiente formada por órgãos, instituições e leis que 

proporcionem o desenvolvimento e sua clara relação com a energia, como será 

demonstrado no capítulo seguinte. 

                                                           
89 GOLDMEBERG, José. Energia e desenvolvimento sustentável. Vol. 4. São Paulo: Blücher, 2015, p. 
68. 
90ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Atlas de energia elétrica do Brasil. Brasília: ANEEL, 
2002, p. 59. 
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3. A ESTRUTURA INSTITUCIONAL DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE 
ENERGIA 
 

3.1 AS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES E SEU PAPEL 
 

O setor elétrico brasileiro encontra-se estruturado em um arcabouço delimitado 

por leis, decretos, portarias, resoluções e instruções normativas, além de instituições de 

viabilizam e perfazem seu desenho institucional. 

Em termos de organização como os principais agentes da cadeia energética 

brasileira tem-se: 

O Conselho Nacional de Política Energética – CNPE – órgão de 

assessoramento da Presidência para a formulação de políticas e diretrizes de energia. É 

o órgão responsável pelo estabelecimento de políticas energéticas, as quais devem ser 

seguidas por toda a estrutura setorial. Esse deve proferir decisões de nível estratégico, 

baseadas em aspectos técnicos, econômicos, sociais e estruturais. O Conselho Nacional 

de Política Energética foi criado pela Lei número 9. 478 de 06 de agosto de 1997 e tem 

ainda como objetivos promover o aproveitamento racional dos recursos  energéticos do 

país, a preservação do interesse nacional, a promoção do desenvolvimento sustentável, 

ampliação do mercado de trabalho e valorização dos recursos energéticos, assegurar, em 

função das características regionais, o suprimento de insumos energéticos às áreas mais 

remotas ou de difícil acesso do país, submetendo as medidas específicas  ao Congresso 

Nacional, quando implicarem criação de subsídios, além de outros estipulados 

parâmetros estipulados por esta lei91. 

O Ministério de Minas e Energia – MME – tem como competências as áreas de 

geologia, recursos minerais e energéticos; aproveitamento da energia hidráulica; 

mineração e metalurgia; e petróleo, combustível e energia elétrica, incluindo a nuclear. 

É o principal elemento do CNPE, servindo de coordenador e como secretaria executiva. 

A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL – uma autarquia sob regime 

especial, da administração própria, criada em dezembro de 1996 para regular, 

                                                           
91 BRASIL, Lei Federa nᵒ 9.478 de 06 de agosto de 1997. Dispõe sobre a política energética nacional, as 
atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política Energética e a 
Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 1997. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9478.htm>Acesso em: 22  maio 2018. 
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supervisionar a geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, 

atendendo a reclamações de agentes e consumidores92. 

Dentre as atribuições específicas da ANEEL tem-se ainda, regular a geração e 

produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica; fiscalizar 

diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as concessões, as permissões 

e os serviços de energia elétrica; implementar as políticas e diretrizes do governo 

federal relativas à exploração da energia elétrica e ao aproveitamento dos potenciais 

hidráulicos; estabelecer tarifas; dirimir divergências na esfera administrativa, entre os 

agentes e entre esses agentes e os consumidores, e promover as atividades de outorgas 

de concessão, permissão e autorização de empreendimentos e serviços de energia 

elétrica, por delegação do Governo Federal93. 

A Empresa de Pesquisa Energética - EPE – é uma empresa pública ligada ao 

Ministério de Minas e Energia fundada em 15 de março de 2004, a qual tem por 

finalidade prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o 

planejamento do setor elétrico, tidas como energia elétrica, petróleo, gás natural e seus 

derivados, fontes energéticas renováveis e eficiência energética94. 

A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE – fundada em 10 de 

novembro de 2004, que tem a finalidade de viabilização a comercialização de energia 

elétrica visando à otimização do uso de recursos eletromagnéticos, para a satisfação das 

cargas, considerando as condições técnicas e econômicas e técnicas de uso das usinas; a 

e necessidade de energia dos agentes; os mecanismos de segurança operacional, com a 

possibilidade de inclusão de curvas e riscos de déficit de energia; restrições de 

transmissão e as conexões internacionais95. 

O Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS – é uma pessoa jurídica de 

direito privado, sob a forma de associação civil, sem fins lucrativos. É responsável pela 

coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia 

                                                           
92 BRASIL, Lei Federal nᵒ 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 e dá outras 
providências. Diário Oficial da União. Brasília, 1996. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9478.htm>Acesso em: 22 maio 2018. 
93 ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. Bem-vindo à ANEEL! Disponível em:< 
http://www.aneel.gov.br/a-aneel> Acesso em: 23 mar. 2018. 
94 BRASIL, Decreto-Lei 200 de 25 de fevereiro de 1967, entendimento do artigo 2º desta lei. BRASIL, 
Decreto-Lei 200 de 25 de fevereiro de 1967, entendimento do artigo 2º desta lei. Dispõe sobre a 
organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras 
providências. Diário Oficial da União. Brasília, 1967. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0200.htm>Acesso em: 22 maio 2018. 
95 BRASIL, Decreto Federal nᵒ  5.177 de 12 de agosto de 2004. 
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elétrica no Sistema Interligado Nacional – SIN, sob a fiscalização e regulação da 

ANEEL96. 

O Sistema Interligado Nacional – SIN - é um conjunto de instalações e de 

equipamentos que possibilitam o suprimento de energia elétrica nas regiões do país 

interligadas eletricamente97. A Lei Federal número 10.848 de 15 de março de 2004 em 

seu artigo primeiro, parágrafo quarto, estabelece qual é a função operacional do SIN, 

determinando a otimização do uso dos recursos eletroenergéticos para atender aos 

requisitos da carga, considerando as condições técnicas e econômicas para o despacho 

de usinas e de cargas que se habilitem como sem interrupção; as necessidades de 

energia dos agentes; os mecanismos de segurança operativa, podendo incluir curvas de 

aversão ao risco de déficit de energia e as interligações internacionais98. O Sistema 

Elétrico Nacional opera de forma interligada, porque o déficit na geração de uma região 

pode ser compensado pelo excesso de capacidade de geração de outras. 

São três os principais papeis essências na estrutura da cadeia elétrica brasileira, 

geração, transmissão e distribuição que são serviços públicos prestados pelo Estado por 

meio de elevados custos e investimentos99. 

O modelo do setor elétrico brasileiro tem como objetivos principais a garantia à 

segurança do suprimento de energia elétrica, a promoção da modicidade da tarifa e 

promoção de programas de universalização de atendimento100. 

                                                           
96 BRASIL, Lei Federal nᵒ 9.648 de 1998 de 28 de agosto de 1998, com alterações introduzidas pela Lei 
número 10.848 e regulamentado pelo Decreto número 5.081 de 2004. Dispõe sobre o regime de 
concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e 
dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 1998. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987cons.htm>Acesso em: 22 maio 2018. 
97 BRASIL. AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTICA – ANEEL. Sistema Interligado Nacional 
– SIN. Disponível em:  
<http://www.aneel.gov.br/busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=vie
w&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=http%3A%
2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fbusca%3Fp_auth%3D5xqpYXgr%26p_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D1
%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_state_rcv%3D1&_101_assetEntryId=15056363&_101_type=content
&_101_groupId=656835&_101_urlTitle=sistema-interligado-nacional-sin&inheritRedirect=true> Acesso 
em: 23 mar. 2018. 
98 BRASIL. Lei Federal número 10.848 de 15 de março de 2004. Dispõe sobre a comercialização de 
energia elétrica, altera as Leis nos 5.655, de 20 de maio de 1971, 8.631, de 4 de março de 1993, 9.074, de 
7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.648, de 27 de 
maio de 1998, 9.991, de 24 de julho de 2000, 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá outras providências. 
Diário Oficial da União. Brasília, 2004. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/lei/l10.848.htm>Acesso em: 22 maio 2018. 
99 BLANCHET, Luiz Alberto; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de. Direito da energia – economia, 
regulação e sustentabilidade. Curitiba: Juruá, 2014, p. 104. 
100 CCEE – Câmara de Comércio de Energia Elétrica. Entenda o modelo brasileiro. Disponível em: 
<https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/onde-
atuamos/setor_eletrico?_afrLoop=847178616456356&_adf.ctrl-



50 
 

Existem várias instituições cada uma como seu papel e a atribuição dentro do 

setor elétrico. Percebe-se que o Ministério das Minas e Energia é o principal articulador 

dentro desse sistema, exercendo função política, enquanto as ANEEL tem a função 

reguladora. Essa separação das instituições permite a convivência com as empresas 

privadas e públicas nos mesmos ambientes de contratação de energia.  

É relevante lembrar que além do papel político que as instituições citadas 

possuem, existe também uma função econômica, haja vista a grande influência que 

esses entes exercem no mercado e comercialização da energia. 

Para Eduardo Nery, essas funções, política e de regulação, algumas vezes se 

confundem e se divergem, por isso exige-se uma excepcional coordenação entre os 

órgãos envolvidos. Contudo, segundo esse autor, o maior desafio dentro do ambiente do 

setor elétrico é saber o momento adequado para interferir no andamento normal do 

setor, seja por meio de mecanismos de política energética ou por meio da regulação101. 

Percebe-se que realmente existem muitos órgãos e que as competências 

algumas vezes são muito semelhantes. O que se deve temer é que o sistema elétrico seja 

excessivamente burocrático, ou mesmo que sirva para criação de empregos ou cargos 

públicos desnecessários como acontece muito na administração pública brasileira. 

Quanto à regulação no âmbito da energia, como já foi dito anteriormente, ela deve 

conduzir ao desenvolvimento e à prosperidade social e econômica. 

O Brasil possui um sistema elétrico que pode ser considerado peculiar em 

âmbito mundial devido ao seu tamanho e características. Por sua vez, as características 

que regem as especificidades do sistema energético brasileiro são: dimensões 

continentais, predominância de geração hidrelétrica com grande participação de usinas 

com capacidade de regularização; diversidade hidrológica das bacias hidrográficas, 

permitindo uma complementariedade entre as regiões; interligação plena entre as 

regiões a partir de um extenso sistema de linhas de transmissão de longa distância; 

participação de diversos agentes com usinas no mesmo rio, bem como linhas de 

transmissão operadas por agentes distintos; tempo de maturação e construção das 

grandes obras de geração e transmissão de energia102. 

                                                                                                                                                                          
state=3yfofx1yb_1#!%40%40%3F_afrLoop%3D847178616456356%26_adf.ctrl-state%3D3yfofx1yb_5> 
Acesso em: 27 mar. 2018. 
101 NERY, Eduardo. Mercados e regulação de energia elétrica. Rio de Janeiro: Interciência, 2012, p. 41. 
102 TOLMASQUIM, Mauricio Tiomno. (coordenador). Energia renovável – hidráulica, biomassa, eólica, 
solar, oceânica. Rio de Janeiro: Empresa de Pesquisa Energética – EPE, 2016, p. 21. 
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Para a análise do sistema energético brasileiro, faz-se necessário incluir 

questões como os impactos ambientais, a tecnologia, a diversificação da fonte, as 

estruturas de gestão, bem como, a questão social e econômica. 

Segundo informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a 

participação de energia hidráulica na matriz nacional é de 77,8%, gerando a maior parte 

da eletricidade produzida em todo país103. 

A energia hidráulica é preponderante no Brasil em função da disponibilidade 

de recursos, facilidade de aproveitamento e seu caráter renovável e não poluente. 

Entretanto, o setor elétrico vem passando por um processo de reestruturação, o qual vem 

estimulando a geração descentralizada, de maneira que as fontes não convencionais e, 

principalmente, renováveis tendem a ocupar mais espaço no cenário brasileiro104. 

Nota-se que o modelo atual do Setor Energético no Brasil é fortemente 

centralizado e requer uma diversificação maior na matriz energética, mas para isso 

precisa de uma estrutura organizada que a viabilize, pois todas essas características 

apontam para a necessidade de se buscar uma otimização dos recursos, descentralizando 

a dependência em apenas uma fonte e ampliando a demanda.  

A utilização de novas tecnologias operacionalizando e transformando o 

paradigma energético refletiria menores riscos para a natureza e maior segurança 

energética. 

A segurança energética tem como pilares a eficiência energética e 

autossuficiência, que representam preocupações quanto à matriz energética de cada país, 

os tipos de fontes e formas de energia. Por sua vez, a matriz energética diz respeito ao 

conjunto e modo como são utilizados os recursos energéticos de dada sociedade, na qual 

são consideradas desde as fontes de energia primária ou secundária, o tipo de tecnologia 

usada na geração de energia, assim como as responsabilidades no que tange ao 

consumo105. 

A autossuficiência de um país em termos energéticos se mostra fundamental 

para a soberania nacional. O Estado deve buscar a eficiência energética com vistas a 

                                                           
103 ONS – Operador Nacional Elétrico. Energia agora, carga e geração. Disponível em: 
<http://ons.org.br/pt/paginas/energia-agora/carga-e-geracao> Acesso em: 26 mar. 2018. 
104 ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Atlas de energia elétrica do Brasil. Brasília: ANEEL, 
2002, p. 17. 
105 SIQUEIRA, Cynthia Danielle. Segurança energética e regime internacional de mudanças climáticas: 
o papel da burocracia pública brasileira na elaboração de diretrizes políticas. Tese de Mestrado. Belo 
Horizonte: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2010, p. 23. 
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garantir as condições de sobrevivência e desenvolvimento de seus cidadãos, dentro de 

uma estrutura social, promovendo a qualidade de vida e acesso a oportunidades106. 

Existe previsão constitucional no artigo 175 de que a exploração dos serviços e 

instalações de energia elétrica pode ser realizada diretamente pelo Governo Federal ou 

indiretamente por meio da outorga de concessões, permissões ou autorizações. 

Historicamente, tais serviços eram explorados unicamente pelo Governo Federal. Nos 

últimos anos, o Governo Federal adotou diversas medidas para reformular e diversificar 

o setor elétrico brasileiro.  

A energia não é produzida apenas agentes estatais, ela também pode ser gerada 

pelos particulares, para manter uma estrutura de menor porte e por produtores 

independentes. Nesse panorama, a comercialização deve ser ampliada e a atividade 

descentralizada, além de propiciar a redução dos custos para o ente estatal, pode-se 

gerar o aumento na eficiência. 

Todavia, a questão energética brasileira deve ser pensada em sua totalidade, e 

com encadeamento ecológico, ambiental e na sua dimensão socioeconômica. Além 

disso, no que tange à infraestrutura e implicações, deve-se pensar no esgotamento dos 

recursos, novas descobertas, exploração e uso de fontes alternativas. 

 

3.2 ARCABOUÇO REGULATÓRIO: LEIS E NORMAS INFRALEGAIS 
 

O arcabouço legal do setor elétrico é amplo e complexo, existem diversas leis e 

normas que tratam da energia em seus vários aspectos. 

Em termos históricos, uma das primeiras leis importantes no que tange ao tema 

foi a Lei Federal número 1.145 de 31 de dezembro de 1903, tem como último ato 

legislativo, até o presente, o que foi publicado no Diário Oficial da União, de 08 de abril 

de 2008, trazendo a lume a Lei Federal número 11.651, com data de 07 de abril de 

2008, que, entre outras medidas, altera a Lei Federal número 3.890-A, de 25 de abril de 

1961, que autorizava a União a constituir a Empresa Elétrica Brasileira S.A. – 

Eletrobras. 

                                                           
106 OLIVEIRA, Lucas. Petróleo e segurança internacional: aspectos globais e regionais das disputas por 
petróleo na África Subsaariana. Tese de Mestrado em Relações Internacionais. Porto Alegre: 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2007, p.111. 
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Percebe-se pelo acima descrito o quão é confusa a compreensão da legislação 

sem uma ordenação sistemática, tanto para o operador do direito, como para qualquer 

pessoa. 

Ocorre que o artigo 23 da Lei Federal número 1.145 de 31 de dezembro de 

1903 autorizava o governo federal a promover administrativamente ou mediante 

concessão o aproveitamento da força hidráulica para os serviços federais, podendo ainda 

permitir uso no emprego do excedente da lavoura, indústria ou outros fins107. 

Naquela época, a legislação era muito limitada em matéria de energia, pois esse 

tema não ocupava grande espaço no arcabouço legal, portanto, era tratado sem muita 

atenção. 

Eis que surge a Lei Federal número 9.648, de 27 de maio de 1998, que alterou 

vários diplomas legais e autorizou o Poder Executivo a promover a reestruturação das 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras e suas subsidiárias, em seu artigo 22 e 

determinar que o Poder Executivo providenciasse a republicação atualizada de toda a 

legislação modificada pelo diploma legal em tela. 

As regras constitucionais declaram ser competência da União legislar, explorar, 

diretamente, o serviço de energia elétrica. Já a lei ordinária, no caso da União, opta pela 

outorga de concessão. 

Eduardo Nery adverte que tudo depende de política do governo, no caso a 

União, regulamentada por meio da legislação infraconstitucional, que, como se sabe, 

pode ser revogada ou alterada a qualquer momento, inclusive, por Medida Provisória. 

Destarte, que a competência para legislar sobre o tema é privativa da União108. 

Em termos constitucionais, de significativo valor foi a edição da Medida 

Provisória de número 6, de 15 de agosto de 1995109, e que alcançou o setor elétrico, foi 

relativo à possibilidade de empresa estrangeira explorar o serviço, anteriormente 

reservado exclusivamente à empresa brasileira de capital nacional. Mas, por muitos 

anos, o direito de exploração de atividades relacionadas à energia pertenceu à União. 

De acordo com o disposto acima, a empresa estrangeira encontra-se na 

condição de concessionária do serviço público federal de energia elétrica, em que está 
                                                           
107 ALVARES, Walter T. Direito da eletricidade. Vol. 1. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil, 
1955, p. 54. 
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submetida a todas as normas nacionais, inclusive, a todos os ônus que a administração 

pública impõe. Essa deve ser considerada, mais uma medida de política neoliberal de 

abertura do mercado na intenção de impulsionar a economia. 

Fazendo uma análise do contexto histórico, a Constituição Federal de 1891 foi 

bastante moderada para tratar do tema energia, aliás, esse termo praticamente não 

apareceu expressamente, pois se falava em “minas” no seu sentido genérico. Sendo que 

as “minas” pertencem aos proprietários do solo, salvo as limitações que forem 

estabelecidas por lei a bem da exploração desse ramo da indústria. 

Entretanto, depois de 1930, ocorre o início de uma nova fase para o campo 

energético, pois a União resolve controlar essa atividade estatal de vital importância 

para o país. 

Isso porque o governo Getúlio Vargas, entre 1930 e 1945, teve como centro 

das preocupações a criação de condições na infraestrutura no sentido de estabelecer o 

desenvolvimento econômico em geral, e de modo particular, o industrial, como também 

promover a independência financeira do Brasil por meio de princípios políticos 

nacionalistas intervencionistas110. 

Em seguida, tem-se o Decreto-Lei número 24.643 de 10 de julho de 1934111, 

conhecido como o Código das Águas. Por meio desse, o Poder Público poderia 

controlar e incentivar o aproveitamento industrial das águas, no qual o Ministério da 

Agricultura aparelhado por seus órgãos competentes deveria fornecer assistência técnica 

e material, indispensável à consecução de seus objetivos. 

A Constituição Federal de 1934 determinava que a competência para legislar 

sobre águas e energia hidrelétrica era privativa da União, somente supletiva ou 

complementar para os Estados legislarem sobre o tema. Nessa hipótese, a lei estadual 

poderia suprir as lacunas ou deficiências da legislação federal. Foi reconhecida a 

imunidade tributária, sob os impostos federais, estaduais e municipais às concessões de 

serviços públicos, com exceção das taxas remuneratórias que são devidas. Ainda nessa 

Carta havia a tendência para abolir o predomínio do capital estrangeiro na indústria da 

energia elétrica, quando se determinava que as autorizações ou concessões seriam 

conferidas exclusivamente a brasileiros ou empresas no Brasil. 

                                                           
110 IANNI, Octávio. Classe e nação. Petrópolis: Vozes, 1986, p. 35.  
111 BRASIL, Decreto-Lei nᵒ 24.634 de 10 de julho de 1934. Decreta o Código das Águas. Diário Oficial 
da União. Brasília, 1934. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d24643.htm>Acesso em: 22 maio 2018. 
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A Constituição Federal de 1937 não difere muito da Constituição de 1934 

quanto ao tema.  Ela ordenou que uma lei regularia a nacionalização progressiva das 

minas, jazidas minerais e quedas de água ou outras fontes de energia, assim como das 

indústrias consideradas básicas ou essenciais à defesa econômica ou militar da Nação. 

Entretanto, não concedeu isenção tributária aos serviços públicos, incluindo os de 

energia elétrica, a não ser quando outorgada no interesse comum, por lei especial. 

Ainda, facultou ao Presidente da República o poder de expedir Decretos-leis em assunto 

de competência legislativa da União, inclusive águas e energia hidráulica. 

O Decreto-Lei número 938 de 08 de dezembro de 1938 sujeita à autorização do 

Governo o funcionamento das sociedades constituídas para fins de mineração ou de 

aproveitamento industrial das águas e de energia hidráulica. 

O Decreto-Lei número 1.285 de 18 de maio de 1939 criou o Conselho Nacional 

de Águas e Energia – CNAEE. 

O Decreto-Lei número 1.345 de 14 de junho de 1939 regula o fornecimento de 

energia elétrica entre empresas e a entrega de reserva de água. 

O Decreto-Lei número 2.059 de 05 de março de 1940 dispõe sobre a ampliação 

ou modificação das instalações elétricas estabelecidas no Código das Águas. 

O Decreto-Lei número 3.128 de 19 de março de 1961, já revogado, tratava 

sobre o tombamento dos bens das empresas de eletricidade. 

O Decreto-Lei número 7.062 de 22 de novembro de 1944 dispõe sobre os bens 

e instalações utilizadas na produção, transformação e distribuição de energia elétrica, 

sendo esses vinculados ao serviço, não podendo ser desmembrados, vendidos ou 

cedidos, sem prévia e expressa autorização do Poder Concedente. 

Apesar de a Constituição Federal de 1946 ter sido a quarta republicana do 

Brasil, no que se refere ao setor de energia elétrica, ela estava vinculada à situação legal 

das concessionárias da regulamentação do Código das Águas. No entanto, a grande 

inovação foi a instituição de um imposto único sobre energia elétrica, cuja arrecadação 

seria compartilhada entre União, Estados e Municípios. 

Embora tenha sido o Decreto-Lei número 2.308 de 31 de agosto de 1954 que 

regulou a arrecadação rateada entre a União, Estados e Municípios, do imposto único 

sobre a energia elétrica. Além de denominar o contribuinte como consumidor de energia 

elétrica. 

Em sequência, vem o Decreto número 41.019 de 26 de fevereiro de 1957, esse 

muito significativo, pois regulamenta os serviços de energia elétrica. Deixando expresso 
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em seu artigo primeiro que os serviços de energia elétrica são executados e explorados 

de acordo com o Código das Águas, que por um longo período exerceu grande 

expressão na regulação do setor elétrico. 

Após, veio da Lei Federal número 3.782 de 22 de julho de 1960, que criou os 

Ministérios da Indústria e Comércio e o das Minas e Energia – MME. Foram 

incorporados ao MME os seguintes órgãos e repartições: o Departamento Nacional da 

Produção Elétrica, o Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica, o Conselho 

Nacional de Minas e Metalúrgica, o Conselho Nacional de Petróleo e a Comissão de 

Exportação de Materiais Estratégicos112. Além disso, foram inclusas na jurisdição do 

MME as seguintes entidades: a Companhia Vale do Rio Doce S.A., a Companhia 

Hidrelétrica do São Francisco, o Petróleo Brasileiro S.A., a Comissão Nacional de 

Energia Nuclear e a Comissão Executiva do Carvão Nacional113. 

Percebe-se que a lei acima veio para reorganizar as estruturas do setor elétrico 

trazendo mais sistemática e encadeamento. 

Posteriormente, surge a Lei número 3.890 de 25 de abril de 1961, que 

autorizou a União a constituir a empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras. 

Contudo, o texto legal foi alterado consideravelmente e modificado dando ensejo à Lei 

número 11.651 de 07 de abril de 2008114, que deu uma nova roupagem à empresa 

estatal. 

Em contínuo, vem a Lei Federal número 4.156 de 28 de novembro de 1962, 

que dentre outras providências, instituiu o Empréstimo Compulsório em favor da 

Eletrobras.  

Compreende-se como empréstimo compulsório o tributo que serve para suprir 

necessidades excepcionais, sendo que somente a União tem a capacidade de instituí-lo, 

como determina o Código Tributário Nacional em seu artigo 15. 

O prazo inicial para a cobrança do Empréstimo Compulsório da Eletrobras era 

de 5 (cinco) anos, a partir do exercício financeiro de 1964, porém, houve sucessivas 

                                                           
112 BRASIL, Lei Federal nᵒ 3.782 de 22 de julho de 1960, artigo 7ᵒ. Essa lei cria os Ministérios da Indústria e 
do Comércio e das Minas e Energia, e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 1960. Disponível 
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prorrogações veiculadas em atos legislativos posteriores, que não serão citados nesta 

obra. Sendo que, a última prorrogação deu-se pela Lei Federal número 7.181 de 20 de 

dezembro de 1983, estendo a sua exigência até o exercício de 1993. 

Em seguida, veio a Lei Federal número 4.454 de 06 de novembro de 1964, que 

dispõe sobre a unificação da corrente elétrica do país. Depois, veio a Lei número 4.797 

de 20 de outubro de 1965, que tornou obrigatório, pelas empresas concessionárias de 

serviços públicos, o emprego de madeiras preservadas para a utilização de serviços 

voltados ao setor elétrico, demonstrando assim, uma preocupação do legislador com a 

questão ambiental e preservação da natureza. 

A Constituição Federal de 1967 ampliou o controle da União em relação à 

energia elétrica, em especial a nuclear, além de conseguir o direito de explorar 

diretamente os serviços de energia elétrica de qualquer origem ou natureza. 

Já no que se refere à concessão ou autorização dos serviços a terceiros é tido 

como uma faculdade exercida pela União por meio de seu poder concedente em face do 

seu poder discricionário, embora seja omisso quanto ao tema permissão115. 

Os Estados não podem legislar supletivamente sobre energia elétrica segundo a 

Constituição Federal de 1967. Por seu turno, o empréstimo compulsório continuou 

figurando sob a égide da União, em casos excepcionais, contudo, de acordo com essa 

Carta Magna é necessária a exigência de Lei Complementar para sua instituição. 

No que concerne ao serviço público ainda, há a observância de regras quanto a 

esse no sentido de manter o serviço público adequado, que as tarifas permitam a justa 

remuneração do capital, o melhoramento e a expansão dos serviços e assegurem o 

equilíbrio financeiro do contrato, como também, a fiscalização permanente e revisão 

periódica das tarifas. 

Quanto à exploração dos potenciais de energia, essa lei estabelece a concessão 

ou autorização somente para os brasileiros ou as sociedades organizadas no Brasil, não 

diferente das constituições anteriores. 

O Decreto Federal número 60.824 de 07 de junho de 1967 veio para definir o 

Sistema Nacional de Eletrificação e estabelece áreas de competência, criou as 

Comissões Regionais de Eletrificação e definiu suas atribuições.  

No texto desse Decreto, percebe-se o caráter eminentemente estatal da 

exploração dos serviços de energia elétrica, como acontece no conteúdo do artigo quarto 
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quando declara que todas as empresas de energia estão sob o comando e coordenação da 

Eletrobras. E no artigo quinto, recomenda aos estados federados que as concessionárias 

de energia sejam formadas por uma só empresa de economia mista no âmbito estadual. 

Dessa maneira, infere-se a característica de centralização e unificação do serviço 

público de energia predominante na época. 

A Lei Federal número 5.372 de 06 de dezembro de 1967 estendeu às 

sociedades de serviço público de energia elétrica, cujo controle acionário tiver sido ou 

vier a ser adquirido pela empresa Centrais Elétricas Brasileira S.A. – Eletrobras, o 

disposto no artigo 16 da Lei número 3.890-A de abril de 1961116.  

O artigo 16 da Lei Federal nᵒ 3.890-A de abril de 1961 principia que as 

subsidiárias obedecerão às normas administrativas, financeiras, técnicas e contábeis, 

tanto quanto possível aquilo estabelecido pela Eletrobras. E ainda determina que os 

representantes na administração das sociedades, subsidiárias ou não, de que essa 

participa, serão escolhidos pelo seu Conselho de Administração por maioria de votos. 

O Decreto-Lei número 689 de 18 de julho de 1969 extinguiu o Conselho 

Nacional de Águas e Energia Elétrica do Ministério das Minas e Energia. 

A Lei Federal número 5.655 de 20 de maio de 1971 dispõe sobre a 

remuneração legal do investimento dos concessionários de serviços públicos de energia 

elétrica. 

Em sequência, há a Lei Federal número 5.899 de 05 de julho de 1973, que 

dispõe sobre a aquisição dos serviços de eletrificação da ITAIPU. 

A hidroelétrica Itaipu Binacional117 começou a ser construída em 1974, 

localizada na foz do Rio Paraná. A construção solucionou um impasse diplomático 

envolvendo Brasil e Paraguai, pois os dois países disputavam a posse da terra na região 

do Salto de Sete Quedas, área hoje coberta pelo lago da Usina. A disputa começou no 

século XVIII. O reservatório da hidroelétrica de Itaipu, com 1.350 km² de área 

inundada, é o sétimo maior do Brasil, mas dispõe do melhor índice de aproveitamento 

da água para produzir energia entre os grandes reservatórios brasileiros. Na hidroelétrica 

de Itaipu, o índice de produção é de 10,4 megawtts por km², ou seja, a cada 0,1 km² de 

área alagada pode gerar 1 megawatt. 
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 BRASIL, Lei Federal nᵒ 3.890-A de abril de 1961. Autoriza a União a constituir a empresa Centrais 
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Subsequentemente, veio a Lei Federal número 6.189 de 16 de dezembro de 

1974 que altera a Lei número 4.118 de 27 de agosto de 1962 e a Lei número 5.740 de 1º 

de dezembro de 1971, que criaram, respectivamente, a Comissão Nacional de Energia 

Nuclear – CNEN e a Companhia Brasileira de Tecnologia Nuclear – CBTN, que passou 

a denominar-se Empresas Nucleares Brasileira Sociedade Anônima – NUCLEBRÁS. 

Após, surge a Lei Federal número 6.453 de 17 de outubro de 1977, que dispõe 

sobre a responsabilidade criminal por atos relacionados com atividades nucleares. 

Depois veio a Lei Federal número 6.662 de junho de 1979, que dispõe sobre a 

Política Nacional de Irrigação. 

Em seguida, cita-se a Lei Federal número 6.712 de 05 de novembro de 1979 

que autoriza a realização de estudos geológicos e topográficos, pelas concessionárias de 

serviços públicos de energia elétrica, para implantação de instalações de transmissão em 

tensão nominal igual ou superior a 230 kilowatts. 

De acordo com essa lei, os proprietários ou possuidores dos terrenos onde 

devem ser efetuados os estudos são obrigados a permitir às autorizadas a realização dos 

levantamentos topográficos e geológicos necessários à elaboração dos projetos, 

inclusive o estabelecimento de acampamentos provisórios para os técnicos e operários, 

respondendo as concessionárias pelos danos causados. A autorização será concedida 

pelo Ministério das Minas e Energia. 

Finalmente, chega-se a Constituição Federal de 1988118. O processo de 

transformação do papel do Estado na economia foi acompanhado por um arcabouço 

legal, seguindo essa vertente, nossa Carta Maior tem um significativo valor e expressão 

nessa mudança.  

Os princípios constitucionais da livre iniciativa e da proteção da propriedade 

privada, já discutidos nesse trabalho, estão associados ao cumprimento da função social, 

fazem parte da base constitucional do almejado desenvolvimento. 

Inicialmente, como nas Constituições anteriores, o serviço público de energia 

elétrica no Brasil está sob o controle a União, mas com algumas mudanças como será 

apresentado. 

No que se relaciona com a questão energética, o artigo 20, inciso VIII, da Carta 

Magna deixa claro que os potenciais de energia hidráulica são bens pertencentes à 
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União. Continuamente, no artigo 21, inciso XII, alínea “b”, prescreve-se que compete à 

União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os 

serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de 

água, em articulação com os Estados no quais se situam os potenciais hidroenergéticos. 

Observa-se a ratificação da exploração direta por parte da União, assim como 

as constituições antecedentes, mas traz como inovação a articulação como os Estados, 

no qual se percebe uma maior articulação entre os entes, diminuindo de forma gradual a 

centralização da atividade. 

Foi assegurada, dentro dos critérios da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios a participação no resultado da exploração de recursos hídricos para fins 

de energia elétrica ou compensação financeira por essa exploração, como aduz a 

redação do parágrafo primeiro, do artigo 20, da Constituição Federal de 1988. 

 Por meio de lei complementar, a União pode autorizar os Estados a legislar 

sobre questões específicas pertinentes às águas e à energia, como alude o artigo 24, 

inciso VI, da nossa Carta Magna. 

Outro preceito pertinente é aquele que confere ao Poder Público, mais 

precisamente à União, em harmonia com a lei, diretamente ou sob o regime de 

concessão ou permissão, sempre por meio de licitação, a prestação de serviços públicos, 

inclusive os de energia elétrica, como depreende o artigo 175 da Constituição Federal de 

1988. Ademais, a lei que trata dessa expressão é a Lei Federal número 8.987 de 13 de 

fevereiro de 1995119. 

A novidade significativa da Carta Política de 1988 foi claramente a exigência 

de licitação na concessão ou permissão. Todavia, não resta à União a discricionariedade 

da livre escolha do outorgado, esgotando assim, as possibilidades de apadrinhamentos 

ou quaisquer subterfúgios que provoquem vício na administração pública. 

A Lei Federal número 8.987 de 13 de fevereiro de 1995 determina as hipóteses 

que são objeto de autorização, além de estipular o regime das empresas concessionárias 

e permissionárias de serviços públicos, o caráter especial do seu contrato e de sua 

prorrogação, as condições da caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou 
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permissão da prestação de serviços públicos no artigo 175 da Constituição Federal de 1988 e dá outras 
providências. Diário Oficial da União. Brasília, 1995. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8987cons.htm>Acesso em: 22  maio 2018. 
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permissão, os direitos dos usuários, a política tarifária e a obrigação de manter serviço 

adequado. 

Apesar da permissão constitucional na prestação de serviços públicos poder ser 

realizada também por particulares, como aduz o artigo 175, é bom que se diga que a 

proteção dos interesses coletivos permanece do Estado. Ademais, pela redação do artigo 

174 da Constituição Federal de 1988, compreende-se que o Estado possui as funções de 

planejamento, regulação, fiscalização e incentivo das concessionárias de serviço 

público, como vem acontecendo por meio da agência reguladoras. 

No que tange à energia nuclear, fica a cargo da União, explorar os serviços e 

instalações nucleares, mediante aprovação do Congresso Nacional, assim como, 

legislar, em caráter privativo esse tema, como aduz o artigo 21, inciso XXIII, da Lei 

Maior. 

As usinas que funcionam com reator nuclear deverão se localizar em área 

definida por lei federal, caso contrário não poderão ser instaladas, como disciplina o 

conteúdo do parágrafo 6º, do artigo 225, da Constituição Federal de 1988. Dado que, o 

material utilizado pelos reatores nucleares, por ser considerado danoso à saúde humana, 

portanto, não deve ser operado em área de grande concentração populacional. 

Segundo a Constituição Federal de 1988, o serviço de gás canalizado é tratado 

como serviço público inerente aos Estados, conforme redação do artigo 25, parágrafo 

segundo. Cabendo ao Estado explorar diretamente ou mediante concessão à empresa 

estatal ou privada, em conformidade com a lei. Todavia, a produção e o transporte são 

de competência da União. 

Não obstante, todos os serviços públicos, inclusive os de energia, poderão 

sofrer intervenção nas empresas, sejam estatais ou privadas, no caso de intervenção 

federal, como arrola o artigo 139, inciso VI da Carta Magna. 

A Constituição Federal de 1988 abriu às empresas estrangeiras a possibilidade 

da exploração dos potenciais de energia hidráulica que, anteriormente, estava restrita a 

brasileiros ou empresas brasileiras de capital nacional. É o que pode depreender do 

parágrafo primeiro do artigo 176.  

Outrossim, a abertura é bem definida para empresa constituída sob as leis 

brasileiras e que tenham sua sede e administração no Brasil, na forma da lei, que 

estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se desenvolverem em 

faixa de fronteira ou terras indígenas. Interessante notar que o legislador constitucional 

foi cauteloso ao tratar do potencias energéticos inseridos em comunidades indígenas, 
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como se percebe com a redação do artigo 49, inciso XVI, ao declarar que a exploração e 

aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de riquezas minerais, estão 

condicionados à prévia autorização do Poder Legislativo, sendo a competência 

exclusiva do Congresso Nacional autorizar tal exploração. 

Outro ponto relevante é o texto do caput do artigo 176 da Lei Maior, que 

estabelece que os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do 

solo, para efeito de aproveitamento e pertencem à União, como ocorreu nas 

constituições anteriores, com exceção da Constituição de 1891. 

Interessante perceber, principalmente para este trabalho, que só não depende de 

autorização ou concessão, não mencionando a permissão, o aproveitamento de potencial 

de energia renovável de capacidade reduzida. Percebemos com isso um incentivo 

mesmo módico do legislador constitucional em diminuir burocracias para estimular a 

produção de energia alternativa renovável pelo particular. 

Não existe previsão constitucional para a criação de um órgão regulador do 

setor elétrico como aconteceu com os serviços de telecomunicações e petróleo. No 

entanto, o fundamento para a criação da Agência Reguladora de Energia – ANEEL está 

inserido no artigo 61, parágrafo primeiro, alínea “e”, que prescreve ser de iniciativa do 

Presidente da República a criação e a extinção de Ministérios e órgãos da administração 

pública.  

Na questão tributária, o grande destaque foi à substituição do Imposto Único 

sobre a Energia Elétrica – IUEE, de competência federal, pelo Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços – ICMS, de atribuição dos Estados. 

O surgimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS 

se deu com a Constituição Federal de 1988. O atual sistema tributário nacional entrou 

em vigor em 1º de março de 1989, extinguindo os impostos especiais de incidência 

única de competência federal: sobre os combustíveis e lubrificantes líquidos e gasosos; 

energia elétrica; e minerais do país120. 

Para este trabalho interessa a ocorrência no artigo 155, inciso II, da 

Constituição Federal de 1988, no que compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir 

impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

                                                           
120VALOR TRIBUTÁRIO. Imposto sobre circulação de Mercadorias. Disponível em: 
<https://www.valortributario.com.br/tributos/icms/ > Acesso em: 04 abri. 2018. 
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serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior121. 

Ficou também perceptível na Constituição Federal de 1988, com algumas 

ressalvas, a não incidência de impostos sobre operações relativas à energia elétrica, 

como é o caso do artigo 155, parágrafo segundo, inciso X, alínea “b”, no qual determina 

que não incidirá o imposto relativo à circulação de mercadorias, sobre operações que 

destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e 

gasosos dele derivados, e energia elétrica. 

Para que haja a imposição do ICMS faz-se necessária a circulação de 

mercadorias. Entende-se que o aspecto material do fato gerador do ICMS incide sobre a 

realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A circulação de 

mercadorias pressupõe a entrega de mercadoria, tradição e o efetivo consumo. Isso 

ocorre quando um bem, ou objeto, sai de uma titularidade jurídica de um sujeito para 

outro. Como expressa a Súmula 166 do STJ122 expresso que “não constitui fato gerador 

do ICMS o simples deslocamento da mercadoria de um para outro estabelecimento do 

mesmo contribuinte”. 

Tendo como regularidade por característica, o sistema energético constitui 

importante fonte de renda para muitos municípios, que podem investir a receita em 

áreas como educação, saúde e segurança. Isso porque a energia serve como elemento de 

geração de riqueza. 

Discutir energia faz parte de uma preocupação operacional, que envolve custos, 

eficiência e logística, como também é uma maneira de otimizar a organização 

institucional, considerando os diversos interesses e bens a serem protegidos frente à 

sociedade e ao Estado123. 

Diante da análise da Constituição Federal de 1988, envolvendo o tema energia, 

infere-se que o modelo do setor energético mostra-se essencialmente estatal. Com a 

edição de leis infraconstitucionais posteriores à Lei Maior, como será demonstrado a 

seguir, é que se percebe a abertura com a promoção da expansão desse setor com 

atração do capital privado. 
                                                           
121 BRASIL. Emenda Constitucional nᵒ 03 de 17 de março de 1993. Altera os arts. 40, 42, 102, 103, 155, 
156, 160, 167 da Constituição Federal. Diário Oficial de União. Brasília, 1993. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc03.htm>Acesso em: 22 maio 2018. 
122 BRASIL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Súmula 166. “Não constitui fato gerador do ICMS 
o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.” Diário 
de Justiça Eletrônico. Brasília, 1993. 
123 FRANÇA, Vladimir da Rocha; MENDONÇA, Fabiano André de Souza; XAVIER, Yanko Marcius de 
Alencar. (organizadores). Energia e constituição. Fortaleza: Konrad Adenauer Stiftung, 2010, p. 13. 
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A primeira lei que vem a ter relevância para a questão da energia, após a 

Constituição Federal de 1988, é a Lei número 7.990 de 28 de dezembro de 1989124, 

tendo como centro o artigo 22 da Carta Magna e compensação financeira pela 

exploração dos recursos energéticos, no qual, o legislador constitucional elegeu a 

compensação financeira através dos royalties. 

A lei supracitada foi complementada pela Lei Federal número 8.001 de 13 de 

março de 1990125, que define os percentuais da distribuição da compensação financeira, 

que, por sua vez, foi alterada pela Lei Federal número 9.993 de 24 de julho de 2000126, 

que destina recursos da compensação financeira pela utilização de recursos hídricos 

para fins de geração de energia elétrica e pela exploração de recursos minerais para o 

setor de ciência e tecnologia. 

A Lei Federal número 9.427 de 26 de dezembro de 1996127 instituiu a Agência 

Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e extinguiu o Departamento Nacional de Águas 

e Energia – DNAEE, que era órgão da administração direta da União, tinha uma cota na 

distribuição da receita oriunda da compensação financeira, juntamente com os Estados, 

Distrito Federal e Municípios. 

Em seguida, vem a Lei Federal número 8.631 de 04 de março 1993128, que 

dispõe sobre a fixação das tarifas para o serviço público de energia elétrica e extingue o 

regime de remuneração garantida, mas esse texto foi bastante alterado pela legislação 

posterior. 

                                                           
124 BRASIL. Lei Federal nᵒ 7.990 de 28 de dezembro de 1989. Institui para os Estados, Distrito Federal e 
Municípios, compensação financeira pelo resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos 
hídricos para fins de geração de energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, 
plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva. Diário Oficial da União. Brasília, 
publicação em 29 de dezembro de 1989 e republicada em 18 de janeiro de 1990. 
125 BRASIL. Lei Federal nᵒ 8.001 de 13 de março de 1990. Define os percentuais da distribuição da 
compensação financeira de que trata a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989, e dá outras providências. 
Diário Oficial da União. Brasília, 1990. Disponível em: 
 < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8001.htm> Acesso em: 05 abr. 2018. 
126 BRASIL. Lei Federal nᵒ 9.993 de 24 de julho de 2000.  Destina recursos da compensação financeira 
pela utilização de recurso hídricos para fins de geração de energia elétrica e pela exploração de recursos 
minerais para o setor de ciência e tecnologia. Diário Oficial da União. Brasília, 2000. Disponível em:  
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9993.htm> Acesso em: 05 abri. 2018. 
127 BRASIL. Lei Federal nᵒ 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. Diário Oficial da União. Brasília, 1996. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9427cons.htm> Acesso em: 05 abr. 2018. 
128 BRASIL. Lei nᵒ 8.631 de 04 de março 1993. Dispõe sobre a fixação dos níveis das tarifas para o 
serviço público de energia elétrica, extingue o regime de remuneração garantida e dá outras providências. 
Diário Oficial da União. Brasília, 1993. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8631.htm> Acesso em: 06 abri. 2018. 
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Uma lei muito significativa para o setor elétrico foi a Lei Federal número 8.987 

de 13 de fevereiro de 1995129, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal de 1988. 

Essa lei foi editada no governo então Presidente da República Fernando 

Henrique Cardoso, conhecida como Lei Geral das Concessões, que ensejou ao processo 

de privatização do setor elétrico através do regime de concessões e permissão da 

prestação de serviço público. 

A referida lei buscou disciplinar todo o elenco dos itens dispostos no artigo 175 

da Lei Maior, tais como: o regime das empresas concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos; os direitos dos usuários; a política tarifária e o serviço adequado. 

Entretanto, no que concerne aos direito dos usuários, a legislação mais hábil 

para lidar com essa seara é a Lei Federal número 8.078, de 11 de setembro de 1990130, 

dita como Código de Defesa do Consumidor. 

Nessa lei, a licitação aparece de maneira detalhada encontrada, nos artigos 14 a 

16, a possibilidade de participação de consórcios na licitação de concessão de prestação 

de serviço público. Já na leitura do artigo 17, não há óbice para que a concessão seja 

outorgada à empresa estatal. 

Na redação do artigo 35 foram inseridos os institutos que extinguem a 

concessão retornando ao poder concernente todos os bens reversíveis, direitos e 

privilégios transferidos ao concessionário, tais como: reversão, encampação e 

caducidade. 

Segundo Eduardo Nery, no que se refere às disposições finais e transitórias, 

essas foram omissas, pois não se considerou prazo para a prorrogação da concessão 

existente, pois, se vencido o prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, o poder 

concedente procederia a sua licitação. Além disso, foram extintas todas as concessões 

de serviços públicos outorgados sem licitação na vigência da Constituição Federal de 

1988. E ainda, foram extintas todas as concessões outorgadas antes da Carta de 1988, 

                                                           
129 BRASIL. Lei número 8.987 de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de concessão e 
permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União. Brasília, 1995. Disponível em:  
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8987cons.htm > Acesso em: 06 abr. 2018. 
130 BRASIL. Lei nᵒ 8.078 de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências. Diário Oficial da União. Brasília, 1990. Disponível em:  
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm> Acesso em: 06 abr. 2018. 



66 
 

cujas obras ou serviços não tenham sido iniciados ou que se encontravam paralisados 

quando da entrada em vigor dessa lei131. 

Quanto às questões mencionadas pelo autor supracitado, é necessário lembrar 

que a administração pública, utilizando-se do seu poder estatal, com base na supremacia 

do interesse público, deve sempre tomar medidas que resguardem o bem da coletividade 

e garantam a continuidade e eficiência do serviço público, inclusive quando a 

responsabilidade é outorgada ao particular, sempre agindo dentro da legalidade.  

Em seguida, veio a edição da Lei Federal número 9.074 de 07 de julho de 

1995132, que estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e 

permissões de serviços públicos.   

As alterações trazidas pela Lei Federal número 9.074 de 07 de julho de 1995 

foram providenciais, no sentido de preencher lacunas deixadas pela já citada lei geral 

das concessões. 

De modo geral e com maior relevância, essa lei estabelece regras para as 

instalações de transmissão de energia elétrica que se destinam à formação de rede básica 

dos sistemas interligados, que serão objeto de concessão mediante licitação, as regras de 

âmbito próprio do concessionário, as normas de interesse exclusivo das centrais de 

geração e ainda aquelas que se dedicam à reestruturação dos serviços públicos 

concedidos. 

Depois veio a importante Lei Federal número 9.427 de 26 de dezembro de 

1996133, que estabelece a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e disciplina o 

regime de concessões do serviço público e energia elétrica. Essa agência reguladora é 

uma autarquia sob o regime especial, vinculada ao Ministério das Minas e Energia, que 

surgiu com a função de substituir o DNAEE – Departamento de Águas e Energia 

Elétrica, que era órgão da administração direta da União. 

O fundamento para a instituição da ANEEL está na Constituição Federal, 

artigo 61, parágrafo primeiro, alínea “e”, que declara que é da iniciativa do Presidente 

                                                           
131 NERY, Eduardo. Mercados e regulação de energia elétrica. Rio de Janeiro: Interciência, 2012, p. 408. 
132 BRASIL. Lei nᵒ 9.074 de 07 de julho de 1995. Estabelece normas para outorga e prorrogações das 
concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 
1995. Disponível em:< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9074cons.htm> Acesso em: 06 de abril 
de 2018. 
133 BRASIL. Lei Federal nᵒ 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. Diário Oficial da União. Brasília, 1996. Disponível em:  
< http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9427cons.htm> Acesso em: 07 abr. 2018. 
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da República a lei sobre a criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração 

pública. 

A finalidade da ANEEL é regular e fiscalizar a produção, transmissão, 

distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e 

diretrizes do governo federal, conforme preceitua seu artigo segundo. Dessa maneira, a 

sua receita é advinda de uma taxa de fiscalização, além de multas administrativas, como 

aduz a lei que a institui. 

Com interesse de proporcionar maior flexibilidade na atuação, foi inserido um 

capítulo denominado “Da Descentralização das Atividades” que prevê a delegação 

parcial de competência aos Estados e o Distrito Federal, sem prejuízo da articulação 

determinada pelo artigo 21, inciso XII, alínea “b” e o registro, acompanhamento e 

fiscalização das concessões de exploração de recursos hídricos, do artigo 23, inciso XI, 

da Constituição Federal de 1988. 

O artigo 27 da lei que instituiu a ANEEL veio para dar permissão para 

prorrogação por tempo indeterminado dos contratos de concessão de serviço público de 

energia elétrica, caso estivessem sendo prestados adequadamente. Contudo, citado 

artigo foi revogado pela Lei Federal número 10.848, de 15 de março de 2004134, com 

seu artigo 32, que expressa a revogação do artigo 27 da lei da ANEEL. 

A ANEEL exerce um papel fundamental na regulação do setor elétrico, porque 

compete à agência definir padrões de qualidade do atendimento e de segurança 

compatíveis com as necessidades regionais, com foco na viabilidade técnica, econômica 

e ambiental das ações, além de promover o uso eficaz e eficiente da energia elétrica e 

proporcionar a livre competição no mercado de energia elétrica135. 

Nota-se que a ANEEL exerce função basilar na atividade estratégica de 

expansão, desenvolvimento e melhorias do setor elétrico brasileiro. 

Continuamente, foi editada a Lei número 9.648 de 27 de maio de 1998136, que 

altera dispositivos das Leis no 3.890-A, de 25 de abril de 1961; no 8.666, de 21 de junho 

                                                           
134 BRASIL. Lei Federal número 10.848, de 15 de março de 2004. Dispõe sobre a comercialização de 
energia elétrica, altera as Leis nos 5.655, de 20 de maio de 1971, 8.631, de 4 de março de 1993, 9.074, de 
7 de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.648, de 27 de 
maio de 1998, 9.991, de 24 de julho de 2000, 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá outras providências. 
Brasília, 2004. Diário Oficial da União. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/lei/l10.848.htm> Acesso em: 07 abr. 2018. 
135 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Regulação do Setor Elétrico. Disponível em: 
<http://www.aneel.gov.br/regulacao-do-setor-eletrico> Acesso em: 07 abr. 2018. 
136 BRASIL. Lei Federal nᵒ 9.648 de 27 de maio de 1998. Altera dispositivos das Leis no 3.890-A, de 25 
de abril de 1961, no 8.666, de 21 de junho de 1993, no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no 9.074, de 7 de 
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de 1993; no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; no 9.074, de 7 de julho de 1995; no 9.427, 

de 26 de dezembro de 1996, e autoriza o Poder Executivo a promover a reestruturação 

das Centrais Elétricas Brasileiras - ELETROBRAS e de suas subsidiárias e dá outras 

providências. 

Outras questões relevantes para essa lei foram: a fixação de diretrizes para a 

reestruturação do Sistema Eletrobras, tendo em vista a sua privatização, mas que foi 

revogado pela Lei Federal número 10.848 de 2004, em seu artigo 31, que será falado 

posteriormente. E a instituição do mercado atacadista de energia elétrica – MAE, que 

foi revogado pela Lei número 10.433 de 2002, que será tratada mais além. 

Um destaque para a Lei Federal número 9.648 de 27 de maio de 1998 foi a 

criação do Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS para executar as atividades de 

coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica nos 

Sistemas Interligados – SIN. 

Todavia, a lei supramencionada sofreu várias alterações pela legislação futura 

com será mostrado adiante. 

Em seguida, veio a edição da Lei Federal número 9.991 de 24 de julho de 

2000137, que dispõe sobre a realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento 

e em eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e 

autorizadas do setor de energia. 

No entanto, alterações foram trazidas pela Lei número 10.438, de 26 de abril de 

2002 e pela Lei Federal número 10.848, de 15 de março de 2004. 

O foco principal da Lei Federal número 9.991 de 24 de julho de 2000 foi a 

realização de investimentos em pesquisa e o desenvolvimento do setor elétrico, além de 

programas de eficiência energética. 

Pela leitura do texto da lei supracitada, infere-se que ela alcança as 

concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição; as 

concessionárias de geração e empresas autorizadas à produção independente de energia 

                                                                                                                                                                          
julho de 1995, no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e autoriza o Poder Executivo a promover a 
reestruturação da Centrais Elétricas Brasileiras - ELETROBRÁS e de suas subsidiárias e dá outras 
providências. Diário Oficial da União Brasília, 1998. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9648cons.htm> Acesso em: 07 abr. 2018. 
137 BRASIL. Lei Federal nᵒ 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. Diário Oficial da 
União. Brasília, 2000. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9991.htm > Acesso 
em: 08 abr. 2018. 
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elétrica; bem como as concessionárias de serviços públicos de transmissão de energia 

elétrica. 

Essa lei ainda estabelece os percentuais, arrecadações e destinações com base 

na receita operacional, a maneira da distribuição e a forma como os recursos serão 

aplicados. 

Parte dessa arrecadação tem destinação para o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT, criado pelo Decreto-Lei número 

719, de 31 de julho de 1969138, como aduz o artigo quarto da lei federal 

supramencionada. Esse Fundo foi criado com a finalidade de dar apoio financeiro aos 

programas e projetos prioritários de desenvolvimento científico e tecnológico do país, 

percebe-se que a data se demonstra bastante antepassada, mas já havia uma preocupação 

do legislador da época com investimentos na área tecnológica, o que é muito louvável. 

Outra medida importante da Lei Federal número 9.991 de 24 de julho de 2000 

foi a criação do Comitê Gestor no âmbito do Ministério da Ciência de Tecnologia, com 

a presença de um membro de Ministério das Minas e Energia, com o propósito de 

definir diretrizes gerais e plano anual de investimentos, acompanhar a implementação 

das ações e avaliar anualmente os resultados alcançados na aplicação de recursos. 

Após, veio a Lei Federal número 10.433 de 24 de abril de 2002, que dispõe 

sobre a autorização para a criação do Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE, 

mas essa lei foi integralmente revogada pela Lei Federal número 10.848 de 15 de março 

de 2004, que será apresentada por ordem cronológica. 

Em contínuo, vem a Lei Federal número 10.438 de 26 de abril de 2002139, 

muito relevante para o setor elétrico porque dispõe sobre a expansão da oferta de 

energia emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA, a conta de 

Desenvolvimento Energético – CDE, dispõe sobre a universalização do serviço público 

de energia elétrica e dá nova redação às Lei Federais números 9.427, de 26 de dezembro 

                                                           
138 BRASIL. Decreto-Lei nᵒ 719, de 31 de julho de 1969, Cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 1969. Disponível 
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0719.htm> Acesso em: 08 abr. 2018. 
139 BRASIL. Lei Federal nᵒ 10.438 de 26 de abril de 2002. Dispõe sobre a expansão da oferta de energia 
elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes 
Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a 
universalização do serviço público de energia elétrica, dá nova redação às Leis no 9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, no 9.648, de 27 de maio de 1998, no 3.890-A, de 25 de abril de 1961, no 5.655, de 20 
de maio de 1971, no 5.899, de 5 de julho de 1973, no 9.991, de 24 de julho de 2000, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União. Brasília, 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10438.htm > Acesso em: 08 de abril de 2018. 
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de 1996; número 9.648, de 27 de maio de 1998; número 3.890-A, de 25 de abril de 

1961; número 5.655, de 20 de maio de 1971; número 5.899, de 5 de julho de 1973 e 

número 9.991, de 24 de julho de 2000. 

Um dos principais objetivos dessa lei foi facultar à Eletrobras, diretamente ou 

por meio de suas subsidiárias e controladas, associar-se, com aporte de recursos, para a 

constituição de consórcios empresariais ou participação em sociedade, sem poder de 

controle, que se destinem à exploração da produção ou transmissão de energia elétrica 

sob o regime de concessão ou autorização. 

O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – 

PROINFA foi criado com o propósito de incrementar a participação de energia elétrica 

produzida por empreendimentos de Produtores Independentes Autônomos, concebidos 

com base de fontes alternativas renováveis, privilegiando empreendedores que não 

tenham vínculos societários com concessionárias de geração, transmissão ou 

distribuição140. 

Esse pode ser considerado como marco do fenômeno de produção de energia 

independente e tem grande repercussão social e econômica. 

Incumbe à ANEEL fixar as metas de universalização do uso de energia elétrica 

para cada concessionária e permissionária do serviço de distribuição de energia elétrica, 

como demonstra essa Lei. 

Foi graças a essa medida que instituiu o PROINFA, que a Petrobras incluiu em 

seu objetivo social de atividades vinculadas à energia, que são bastante diversificadas. 

Assim como algumas leis citadas anteriormente, ela foi intensamente alterada 

pela legislação que lhe sobreveio, especialmente pela Lei Federal número 10.848, de 15 

de março de 2004, adiante analisada. 

Subsequentemente, veio a edição da Lei Federal número 10.604, de 17 de 

dezembro de 2002141, que dispõe sobre recursos para subvenção aos consumidores de 

energia elétrica da subclasse Baixa Renda e dá nova redação aos artigos 27 e 28 da Lei 

10.438, de 26 de abril de 2002. 

Sobre os principais pontos dessa lei, em primeiro lugar, as concessionárias e 

permissionárias de serviço público de energia elétrica somente poderão oferecer os 

                                                           
140 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Programa de Incentivo às Fontes Alternativas - 
PROINFA. Disponível em: < http://www.aneel.gov.br/proinfa> Acesso em: 08 abr. 2018. 
141 BRASIL. Lei Federal nᵒ 10.604, de 17 de dezembro de 2002. Dispõe sobre recursos para subvenção a 
consumidores de energia elétrica da Subclasse Baixa Renda, dá nova redação aos arts. 27 e 28 da Lei no 
10.438, de 26 de abril de 2002, e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 2002. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10604.htm> Acesso em: 13 abr. 2018. 
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direitos emergentes e qualquer outro ativo vinculado à prestação de serviço público, em 

garantia de empréstimo, financiamento ou qualquer operação vinculada ao objeto da 

respectiva concessão. 

As concessionárias de serviço público de distribuição somente poderão 

estabelecer contratos de compra de energia elétrica por meio de licitação, na modalidade 

de leilão, ou por meio de leilões públicos como os previstos no artigo 27 da Lei número 

10.438, de 26 de abril de 2002. 

E, ainda, fica autorizada a concessão de subvenção econômica com a finalidade 

de contribuir para a modicidade da tarifa de fornecimento de energia elétrica aos 

consumidores finais integrantes da subclasse residencial baixa renda a que se refere a 

Lei Federal número 10.438 de 26 de abril de 2002. A lei estabelece o modo com o qual 

será custeada a subvenção em comento. 

As leis juntamente com políticas públicas podem ser promotoras do 

desenvolvimento e devem cada vez mais ter incentivos do governo, empresas parceiras 

e da sociedade para o acesso à energia elétrica para aqueles que ainda não dispõem do 

serviço essencial. 

Depois sobreveio a Lei Federal 10.762, de 11 de novembro de 2003142, que 

dispõe sobre a criação do programa emergencial e excepcional de apoio às 

concessionárias de serviços públicos de energia elétrica e altera as Leis número 8.631, 

de 04 de março de 1993; número 9.427, de 26 de dezembro de 1996 e número 10.438, 

de 26 de abril de 2002. 

Em seguida, tem-se a Lei Federal número 10.847, de 15 de março de 2004, que 

autoriza a criação da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, que é uma empresa 

pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, que tem por função prestar serviços 

e estudos na área de energia, destinadas ao setor elétrico, como já foi dito anteriormente. 

Para a contratação de órgãos ou entidades da administração pública, com 

intento de realizar atividades relativas ao objeto da EPE é dispensada a licitação. 

Entretanto, a EPE pode firmar convênios de cooperação técnica com entidades da 

administração direta e indireta, como também, patrocinar entidade fechada de 

previdência privada nos termos da legislação vigente. 

                                                           
142 BRASIL. Lei Federal nᵒ 10.762, de 11 de novembro de 2003. Dispõe sobre a criação do Programa 
Emergencial e Excepcional de Apoio às Concessionárias de Serviços Públicos de Distribuição de Energia 
Elétrica, altera as Leis nos 8.631, de 4 de março de 1993, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 10.438, de 26 
de abril de 2002, e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 2003. Disponível em:  
< http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/2003/L10.762.htm> Acesso em: 13 abr. 2018. 



72 
 

O EPE tem um conselho consultivo, que é composto por 20 representantes de 

diversos interesses e áreas de atuação no setor energético, em vários segmentos; 5 

(cinco) representantes do Fórum de Secretários de Estado para Assuntos de Energia, 

sendo 1 (um) de cada região geográfica do país; 2 (dois) representantes dos geradores de 

energia elétrica, sendo 1 (um) de geração hidroelétrica e outro de geração termoelétrica; 

representante dos transmissores de energia elétrica; representante dos distribuidores de 

energia elétrica; representante das empresas distribuidoras de combustível; 

representante das empresas distribuidoras de gás; representante dos produtores de 

petróleo; representante dos produtores de carvão mineral nacional; representante do 

setor sucroalcooleiro; representante dos empreendedores de fontes alternativas de 

energia; 4 (quatro) representantes dos consumidores de energia, sendo 1 (um) 

representante da indústria, 1 (um) representante do comércio, 1 (um) representante do 

setor rural e 1 (um) representante dos consumidores residenciais; e representante da 

comunidade científica com especialização na área energética. 

Logo após, tem-se a Lei Federal número 10.848, de 15 de março de 2004143, 

que dispõe sobre a comercialização de energia elétrica, é conhecida como a lei que 

instala o novo modelo do setor elétrico brasileiro, modificando várias leis anteriores. 

O primeiro ponto que merece atenção nessa lei é a retomada pela União de 

todo o poder sobre a exploração das atividades pertinentes aos serviços de energia 

elétrica, que foi outorgado pela Constituição Federal de 1988. 

Essa lei deixa bem clara a função estratégica do Ministério das Minas e 

Energia – MME, como sendo o órgão mandatário da União, estabelecendo que ao MME 

se restitui a condição de agente direto do Poder Concedente. Dessa maneira, algumas 

das prerrogativas que tinham sido dadas à ANEEL voltaram ao comando da União. 

Embora algumas delas, por discricionariedade e conveniência do Poder Concedente, 

possam ser delegadas à ANEEL, por meio de Decreto do Presidente da República. 

Observar-se pela leitura e compreensão dessa lei, que tem como características 

do novo modelo com modicidade tarifária, continuidade e qualidade na prestação de 

                                                           
143 BRASIL. Lei Federal nᵒ 10.848, de 15 de março de 2004. Dispõe sobre a comercialização de energia 
elétrica, altera as Leis nos 5.655, de 20 de maio de 1971, 8.631, de 4 de março de 1993, 9.074, de 7 de 
julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 9.478, de 6 de agosto de 1997, 9.648, de 27 de maio de 
1998, 9.991, de 24 de julho de 2000, 10.438, de 26 de abril de 2002, e dá outras providências. Diário 
Oficial da União. Brasília, 2004. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2004/lei/l10.848.htm> Acesso em: 13 abr. 2018. 
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serviço, justa remuneração aos investidores, universalização do acesso aos serviços de 

energia elétrica e do seu uso e um marco regulatório estável. 

Foi criada a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, 

sucessora do Mercado Atacadista de Energia – MAE. 

Interessante é que essa lei excluiu o Plano Nacional de Desestatização – PND 

das empresas Eletrobras, Furnas, Chesf, Eletronorte, Eletrosul e a Companhia de 

Geração Térmica de Energia Elétrica – CGTEE. Todavia, a Medida Provisória número 

814 de 2017 revogou a norma que previa a exclusão do PND, que será comentada 

adiante. 

Outro ponto que merece realce nessa lei é a revogação do artigo 27 da Lei 

Federal número 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que possibilitava a prorrogação, por 

prazo indeterminado, dos contratos de concessão de serviços públicos de energia 

elétrica, enquanto os serviços estivessem sendo prestados nas condições estabelecidas 

no contrato e na legislação do setor, que atendam aos interesses dos consumidores e o 

concessionário o requeira. 

Para o investidor que tenha interesse em participar de um leilão, isso pode ser 

considerado um óbice diante dos investimentos financeiros altos e do prazo que pode 

ser considerado limitado diante dos gastos. 

Sobreveio o surgimento do Decreto número 5.163, de 30 de julho de 2004144, 

que regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de 

concessões e de autorizações de geração de energia elétrica. Esse decreto, em seu artigo 

14, conceituou os elementos da geração distribuída de energia e determinou suas 

características e condições para produção. 

Posteriormente, surgiu a Lei Federal número 11.488 de 15 de junho de 2007145, 

que tem vasta amplitude, pois altera inúmeras leis concernentes ao setor elétrico. 

                                                           
144 BRASIL. Decreto nᵒ 5.163 de 30 de julho de 2004. Regulamenta a comercialização de energia elétrica, 
o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União. Brasília, 2004. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5163.HTM>Acesso em: 18 abr. 
2018. 
145 BRASIL. Lei Federal nᵒ 11.488 de 15 de junho de 2007. Cria o Regime Especial de Incentivos para o 
Desenvolvimento da Infraestrutura - REIDI; reduz para 24 (vinte e quatro) meses o prazo mínimo para 
utilização dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da 
Seguridade Social - COFINS decorrentes da aquisição de edificações; amplia o prazo para pagamento de 
impostos e contribuições; altera a Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e as Leis nos 
9.779, de 19 de janeiro de 1999, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.666, de 8 de maio de 2003, 10.637, de 
30 de dezembro de 2002, 4.502, de 30 de novembro de 1964, 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 10.426, 
de 24 de abril de 2002, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 10.892, de 13 de julho de 2004, 9.074, de 7 
de julho de 1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, 10.438, de 26 de abril de 2002, 10.848, de 15 de 
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Mas o que merece destaque é que a lei estipula para fins de pagamento dos 

encargos relativos à Conta de Desenvolvimento Energético CDE, ao Programa de 

Incentivos de Fontes Alternativas – PROINFA e à Conta de Consumo de Combustíveis 

Fósseis dos Sistemas Isolados – CCC – ISOL, equipara-se a autoprodutor e consumidor 

que atenda cumulativamente aos requisitos tais: que venha participar de sociedade de 

propósito específico constituída para explorar, mediante autorização ou concessão, a 

produção de energia elétrica; que a sociedade referida anteriormente inicie a operação 

comercial a partir da data de publicação desta lei; e que a energia elétrica produzida no 

empreendimento deva ser destinada, no todo ou parte, para seu uso exclusivo.  

Vê-se que a lei se destina à regularização do autoprodutor de energia, 

estipulando as regras e condições para essa situação, ao mesmo tempo em que estimula 

a produção de energias renováveis. 

Depois, há a Lei Federal número 11.651 de 07 de abril de 2008146, que dentre 

outras providências, altera a Lei Federal número 3.890-A, de 25 de abril de 1961, que 

autoriza a União a construir a Empresa Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras. 

A Lei Federal número 3.890-A, de 25 de abril de 1961, havia sido alterada 

várias vezes pela Lei Federal número 4.400, de 31 de agosto de 1964; pelo Decreto-lei 

número 644, de 23 de junho de 1969; pela Lei Federal número 9.648; de 27 de maio de 

1998 e pela Lei Federal número 10.438, de 26 de abril de 2002. Essa lei está em 

conformidade com o artigo 37, inciso XX, da Constituição Federal de 1988, a qual 

determina que depende de autorização legislativa a criação de subsidiárias de empresa 

pública e sociedade de economia mista, assim como a participação de qualquer delas em 

empresa privada, passando a dar uma nova disposição para a Eletrobras, que passa a se 

chamar “Nova Eletrobras”. 

A Lei Federal número 11.651 de 07 de abril de 2008, ao que parece, teve a 

intenção de dar uma nova guinada nas forças entre o Poder Público e o capital privado, 

conferindo mais poderes à Eletrobras. 

                                                                                                                                                                          
março de 2004, 10.865, de 30 de abril de 2004, 10.925, de 23 de julho de 2004, 11.196, de 21 de 
novembro de 2005; revoga dispositivos das Leis nos 4.502, de 30 de novembro de 1964, 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, e do Decreto-Lei no 1.593, de 21 de dezembro de 1977; e dá outras providências. 
Diário Oficial da União. Brasília, 2007. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/l11488.htm> Acesso em: 13 abri. 2018. 
146BRASIL. Lei Federal nᵒ 11.651 de 07 de abril de 2008. Dá nova redação aos arts. 1o e 2o da Lei no 
10.841, de 18 de fevereiro de 2004, que autoriza a União a permutar Certificados Financeiros do Tesouro, 
e ao § 1o do art. 15 da Lei no 3.890-A, de 25 de abril de 1961, que autoriza a União a constituir a empresa 
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS. Diário Oficial da União. Brasília, 2008. Disponível 
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11651.htm> Acesso em: 15 abr. 
2018. 
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Entretanto, essa lei teve grande parte de seu texto revogado pela Lei Federal 

número 12. 688, de 18 de julho de 2012. No presente momento, em virtude da Medida 

Provisória número 814 de 2017 no que tange à Eletrobras, pairam grandes incertezas 

sobre o futuro da Estatal. 

A Medida Provisória número 814 de 28 de dezembro 2017147 encontra-se em 

status vigente, com prazo prorrogado aguardando votação da Mesa do Congresso 

Nacional. De acordo com essa medida provisória editada, possibilita-se a venda da 

Eletrobras e suas distribuidoras, bem como a transferência do controle de seus ativos. 

Em seguida, veio a Lei Federal número 12.111, de 09 de dezembro de 2011148, 

a qual determina que as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços e 

instalações de distribuição de energia elétrica nos denominados Sistemas Isolados 

deverão atender à totalidade dos seus mercados por meio de licitação, na modalidade de 

concorrência ou leilão, a ser realizada, direta ou indiretamente, pela Agência Nacional 

de Energia Elétrica - ANEEL, de acordo com diretrizes do Ministério de Minas e 

Energia. 

Por sua vez, a Lei Federal número 12.688, de 18 de julho de 2012149, autoriza a 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras a adquirir o controle acionário da Celg 

Distribuição S.A. - Celg D, com 51% das ações ordinárias com direito a voto. 

Estabelece ainda um plano de reestruturação que será implementado por meio da 

                                                           
147 BRASIL. Medida Provisória nᵒ 814 de 28 de dezembro de 2017. Altera a Lei nº 12.111, de 9 de 
dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a Lei nº 
10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, 
recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 
Elétrica - Proinfa e a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE e dispõe sobre a universalização do 
serviço público de energia elétrica. Diário Oficial da União. Brasília, 2017. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Mpv/mpv814.htm> Acesso em: 16 abr. 
2018. 
148 BRASIL. Lei Federal nᵒ 12.111, de 09 de dezembro de 2009. Dispõe sobre os serviços de energia 
elétrica nos Sistemas Isolados; altera as Leis nos 9.991, de 24 de julho de 2000, 9.074, de 7 de julho de 
1995, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 10.848, de 15 de março de 2004; revoga dispositivos das Leis 
nos 8.631, de 4 de março de 1993, 9.648, de 27 de maio de 1998, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003; e 
dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 2009. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12111.htm> Acesso em: 15 abr. 2018. 
149 BRASIL. Lei Federal nᵒ 12.688 de 18 de julho de 2012. Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 
(Eletrobras) a adquirir o controle acionário da Celg Distribuição S.A. (Celg D); institui o Programa de 
Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das Instituições de Ensino Superior (Proies); altera as Leis 
nos 3.890-A, de 25 de abril de 1961, 9.718, de 27 de novembro de 1998, 10.637, de 30 de dezembro de 
2002, 10.887, de 18 de junho de 2004, 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 11.033, de 21 de dezembro de 
2004, 11.128, de 28 de junho de 2005, 11.651, de 7 de abril de 2008, 12.024, de 27 de agosto de 2009, 
12.101, de 27 de novembro de 2009, 12.429, de 20 de junho de 2011, 12.462, de 4 de agosto de 2011, e 
12.546, de 14 de dezembro de 2011; e dá outras providências. Diário Oficial da União. Brasília, 2012. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12688.htm#art35> 
Acesso em: 15 abr. 2018. 
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aprovação de plano de recuperação tributária e da concessão de moratória de dívidas 

tributárias federais ligadas ao setor elétrico.  

A Lei Federal número 12.989 de 06 de junho de 2014150 veio com a função de 

reabrir o prazo do requerimento da moratória e do parcelamento no programa previsto 

no Programa de Estímulo à Reestruturação da Lei Federal número 12.688, de 18 de 

julho de 2012. 

Percebe-se nessa situação claramente a ajuda do governo em prol das dívidas 

das empresas energéticas por meio da legislação favorecendo o apoio, parcelamento e 

ampliação dos prazos para o financiamento dos débitos. 

 Doravante, no campo da legislação infraconstitucional e enorme significado 

para este trabalho, eis que surge a Resolução Normativa número 482 de 17 de abril de 

2012151, que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e 

minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica, o sistema de 

compensação de energia elétrica, e dá outras providências.  

De acordo com essa Resolução, a microgeração distribuída caracteriza-se como 

sendo aquela com central geradora de energia elétrica, com potência instalada menor ou 

igual a 75 kW e que utilize cogeração qualificada, conforme regulamentação da 

ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, conectada na rede de distribuição por 

meio de instalações de unidades consumidoras, com alterações dadas pela redação da 

Resolução número 687, de 25 de novembro de 2015152. 

Sendo a minigeração distribuída caracterizada pela central geradora de energia 

elétrica, com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 5MW e que utilize 

cogeração qualificada, conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de 

energia elétrica, conectada na rede de distribuição por meio de instalações de unidades 

                                                           
150 BRASIL. Lei Federal nᵒ 12.989 de 06 de junho de 2014. Reabre o prazo para requerimento da 
moratória e do parcelamento previstos no Programa de Estímulo à Reestruturação e ao Fortalecimento das 
Instituições de Ensino Superior (Proies) e altera as Leis nos 12.688, de 18 de julho de 2012, e 5.537, de 21 
de novembro de 1968. Diário Oficial da União. Brasília, 2014. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/L12989.htm> Acesso em: 16 abr. 2018. 
151 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Resolução Normativa nᵒ 482 de 17 de abril de 2012. 
Estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de 
distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providências. 
Diário Oficial da União. Brasília, 2012. Disponível em: 
<http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf> Acesso em: 16 abr. 2018. 
152 ANEEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Resolução Normativa nᵒ 687, de 24 de novembro 
de 2015. Altera a Resolução Normativa nᵒ 482, de 17 de abril de 2012, e os Módulos 1 e 3 dos 
Procedimentos de Distribuição – PRODIST. Diário Oficial da União. Brasília, 2016. Disponível em: < 
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2015687.pdf> Acesso em: 16 abr. 2018. 
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consumidoras com redação dada pela Resolução Normativa número 786, de 17 de 

outubro de 2017153. 

Na relação entre concessionárias e micro ou miniprodutores é dispensado um 

contrato formal, mas a relação é estabelecida através de um Acordo Operativo ou 

Relacionamento Operacional, na realização de tal acordo deve ficar estipulado qual o 

limite da potência a ser utilizada na instalação para o sistema. 

A Resolução Normativa 482/2012 trouxe uma importante inovação para o setor 

energético brasileiro, pois por meio do sistema de compensação de energia elétrica, a 

energia excedente gerada pela unidade de micro ou minigeração pode ser injetada na 

rede distribuidora. Assim, quando a energia inserida na rede for maior que a consumida, 

o consumidor receberá créditos de energia a ser utilizado para abater o consumo em 

outro posto tarifário ou na fatura dos meses subsequentes pelo prazo de 60(sessenta) 

meses154. 

Cada consumidor pode avaliar se é mais interessante comercializar a produção 

excedente ou utilizá-la para compensar em outros períodos. 

Conceitualmente, micro e a minigeração distribuída consistem na produção de 

energia elétrica a partir de pequenas centrais geradoras que utilizam fontes renováveis 

de energia elétrica ou cogeração qualificada, conectadas à rede de distribuição por meio 

de instalações de unidades consumidoras155. 

Para ambos os casos não é necessário assinaturas de contratos formais, mas 

apenas uma celebração de um Acordo Operativo, para minigeradores ou 

Relacionamento Operacional, para microgeradores. A potência instalada fica limitada à 

carga instalada ou à demanda contratada. Se houver interesse em aumentar a potência, 

deve-se aumentar a carga instalada ou a demanda contratada. Se for necessária a 

adequação do sistema de distribuição em função da instalação da microprodução ou 

miniprodução, os custos são da concessionária. Contudo, os custos para a implantação 

do sistema de medição são do interessado. 

Dessa forma, a fatura é cobrada de acordo com a diferença entre a quantidade 

consumida de energia e a quantidade de energia injetada no sistema. Caso a energia 
                                                           
153 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Resolução Normativa nᵒ 786, de 17 de outubro de 
2017. Altera a Resolução Normativa nᵒ 482, de 17 de abril de 2012. Diário Oficial da União. Brasília, 
2017. Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2017786.pdf>Acesso em: 16 abr. 2018. 
154 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Cadernos temáticos. Micro e minigeração distribuída 
– sistema de compensação de energia elétrica. 2ed. Brasília: 2016, p. 15. 
155 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Micro e minigeração distribuída: sistema de 
compensação de energia elétrica. 2ed. Brasília, 2016, p. 09. 
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injetada seja maior que a energia consumida, o crédito prevalece para a próxima fatura, 

ou, no caso de existirem mais unidades consumidoras do possuidor contendo mesmo 

número CNPJ ou mesmo número de CPF, a fatura pode ser compensada nessa outra 

unidade. 

Considera-se excedente de energia a diferença positiva entre a energia injetada 

e a consumida, exceto para o caso de empreendimentos de múltiplas unidades 

consumidoras, em que o excedente é igual à energia injetada. 

Em suas atualizações, a citada resolução abriu a possibilidade de compensação 

em formas variadas, ampliando assim as vantagens para aqueles que aderirem ao 

sistema. Pode-se utilizar um empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, no 

qual cada fração tem uso individualizado, localizadas em uma mesma propriedade ou 

em propriedades contíguas. Existe o sistema de geração compartilhada, caracterizada 

pela reunião de consumidores, dentro da mesma área de concessão ou permissão, por 

meio de consórcio ou cooperativa, composta por pessoa física ou jurídica. E ainda existe 

a possibilidade, o autoconsumo remoto caracterizado por unidades consumidoras de 

titularidade de uma mesma pessoa jurídica, incluídas matriz e filial, ou pessoa física que 

possua unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída em local 

diferente das unidades consumidoras, dentro da mesma área de concessão ou permissão, 

nas quais a energia excedente será compensada. 

Todavia, existe uma ordem de prioridade de qual unidade a fatura deve ser 

compensada, horário de compensação de energia, e detalhamento de como a 

compensação será realizada, que foi regulada pela Resolução 517, de 11 de dezembro 

de 2012 da ANEEL156. Segundo essa, o consumidor deverá definir a ordem de 

prioridade das unidades consumidoras participantes do sistema de compensação de 

energia elétrica, devendo a unidade consumidora, onde se encontra instalada a geração, 

ser a primeira a ter seu consumo compensado. Em cada unidade consumidora 

participante do sistema de compensação de energia elétrica, a compensação deve se dar 

em primeiro lugar no posto tarifário em que ocorreu a geração e, posteriormente, nos 

demais postos tarifários, devendo ser observada a relação entre os valores das tarifas de 

energia para diferentes postos tarifários de uma mesma unidade consumidora. 

                                                           
156ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Resolução nᵒ 517, de 11 de dezembro de 2012. Altera 
a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, e o Módulo 3 dos Procedimentos de Distribuição – 
PRODIST. Diário Oficial. Brasília, 2012. Disponível em: 
<http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2012517.pdf> Acesso em: 20 abr. 2018. 
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O processo de acesso a esse sistema é realizado em etapas. No início, ocorre 

uma consulta de acesso, com o encaminhamento das informações gerais, nome, 

CPF/CNPJ, contato e fonte energética a ser utilizadas e solicitadas em um formulário. 

Depois, há a resposta à consulta de acesso, com análise preliminar em até 30 dias após a 

consulta realizada pela distribuidora. Em seguida, realiza-se a formalização da 

solicitação de acesso, com o encaminhamento de documentação, dados e informações 

pertinentes, bem como dos estudos realizados. Posteriormente, ocorre o recebimento da 

solicitação de acesso feito pela distribuidora, com a solução das pendências relativas às 

informações solicitadas em até 60 dias. Então, a distribuidora emite um parecer com a 

definição das condições de acesso e ocorre a assinatura dos contratos. Solicitação de 

vistoria em 12 meses após a emissão do parecer de acesso, e a realização e entrega do 

relatório da vistoria pela distribuidora. Posteriormente, há a adequação das 

condicionantes do relatório de vistoria para o solicitante de acesso, e a aprovação do 

ponto de conexão, liberando-o para sua efetiva conexão pela distribuidora de energia157. 

O consumidor deve avaliar a relação custo/benefício para a instalação dos 

geradores de sistema de compensação. Além disso, há que se pensar também em qual a 

fonte de energia que será utilizada, o valor da tarifa, nas condições e especificações do 

projeto e a existência de outras unidades consumidoras que possam aproveitar os 

créditos de compensação de energia elétrica. 

A fatura dos consumidores que possuem microgeração ou minigeração 

distribuída deve conter, a cada ciclo de faturamento: informação da participação da 

unidade consumidora no sistema de compensação de energia elétrica; o saldo anterior de 

créditos em kWh, a energia elétrica ativa consumida, por posto tarifário; a energia 

elétrica ativa injetada, por posto tarifário; o histórico da energia elétrica ativa consumida 

e da injetada nos últimos 12 ciclos de faturamento; o total de créditos utilizados no ciclo 

de faturamento, discriminados por unidade consumidora; o total de créditos expirados 

no ciclo de faturamento; o saldo atualizado de créditos; a próxima parcela do saldo 

atualizado de créditos a expirar e o ciclo de faturamento em que ocorrerá (artigo, 7º, 

inciso XIV, da Resolução 482/2012).  

No âmbito local, pode-se dizer que o Estado do Rio Grande do Norte vem 

fazendo sua parte e tomando medidas para incentivar a geração distribuída de energia e 

                                                           
157 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Micro e minigeração distribuída: sistema de 
compensação de energia elétrica. 2ed. Brasília, 2016, p. 10. 
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as energias renováveis. A citar a edição da Lei Estadual nᵒ 10.163 de 21 de fevereiro de 

2017158, que dentre outras, determina que as distribuidoras do Estado se adequem e 

forneçam meios para estimular a adesão de unidades consumidoras para o sistema de 

micro e minigeração vinculado à Resolução 482/2012. 

Esse sistema é inovador, mostrando-se como um modelo bastante participativo, 

mudando a posição do consumidor para produtor de energia e será mais explanado 

adiante. 

A diversificação de fontes energéticas é algo bastante promissor. Deve-se 

lembrar que além de possuir uma dimensão continental, o Brasil apresenta-se como 

bastante rico em recursos naturais, sendo viável a introdução de novas fontes 

energéticas. 

O sistema energético brasileiro é predominantemente hídrico e de grande porte, 

tendo sua legislação em grande maioria voltada para essa particularidade. Embora o 

arcabouço legal e institucional do setor elétrico seja muito vasto, ele é complexo e pode-

se dizer que o entendimento das leis nesse âmbito é um tanto quanto confuso, diante das 

constantes mudanças. 

Ressalta-se aqui a alteração que merece destaque na Carta Magna de 1988, no 

que se refere à Emenda Constitucional número 6 de 15 de agosto de 1995, que ampliou 

a possibilidade de a empresa estrangeira explorar o serviço de energia, antes reservado 

exclusivamente à empresa brasileira de capital nacional. Conferindo à empresa 

estrangeira o status de concessionária de serviço público federal de energia, submetida a 

todas as normas da lei pátria. 

Enfim, o que se sabe é que no quadro atual do setor elétrico, a União tem o 

domínio sobre a energia elétrica do país, em face da Constituição Federal de 1988. 

Quanto ao marco regulatório, esse se encontra em uma transição, do modelo de 

monopólio estatal, para o modelo de mercado, diante da atual conjuntura. Embora se 

saiba que o papéis da iniciativa privada e do Estado no ramo elétrico dependem da 

política e da ideologia do Governo que comanda a nação. 

É necessário que se pense em desenvolvimento de novas tecnologias, 

oferecendo universalização dos serviços, como tarifas justas, estimulando a competição 

                                                           
158 RIO GRANDE DO NORTE. Lei Estadual nᵒ 10.163 de 21 de agosto de 2017. Institui a política 
estadual de geração distribuída com energias renováveis – GDER, no Rio Grande do Norte. Diário 
Oficial do Estado do RN. Natal, 2017. Disponível em: 
<http://adcon.rn.gov.br/ACERVO/gac/DOC/DOC000000000141599.PDF>Acesso em: 27 de jun. 2018. 
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leal dos mercados, assegurando qualidade dos serviços e incentivando a 

sustentabilidade. 

Diante do modelo institucional do setor elétrico brasileiro, o grande desafio é 

planejar a expansão e a diversificação da matriz energética, considerando os 

investimentos, a política econômica, e a implantação de empreendimentos que sejam 

desenvolvidos pela via pública ou privada, o caminho a ser percorrido requer análise, 

organização para a viabilidade. 

 

3.3 O FENÔMENO DA GERAÇÃO AUTONÔMA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 
MICRO E MINIPRODUTORES 

 

A sustentabilidade interpretada no texto constitucional, em seu artigo 225, 

declara que todos possuem direito ao meio ambiente equilibrado ecologicamente. Trata-

se de uma responsabilidade tanto do Poder Público quanto dos particulares. A 

Constituição Federal de 1988, conhecida como cidadã por trazer uma maior participação 

do povo nos desdobramentos sociais, políticos e econômicos do país, orienta em suas 

disposições um caminho de desenvolvimento sustentável com a preservação ambiental. 

Dentro do escopo de conscientização, estímulo a uma maior participação 

popular e compatibilidade entre a atividade econômica e o meio ambiente, inserem-se 

iniciativas prósperas como a produção de energia por produtores autônomos que veem 

na geração independente uma forma de contribuir, sua parcela, para o desenvolvimento 

sustentável. 

Ademais, ao considerar as crises energéticas ocorridas em nosso país, que 

resultam nos conhecidos “apagões”, além do aumento das tarifas cobradas pelas 

empresas concessionárias de eletricidade, observa-se que a possibilidade de autogeração 

de energia por unidades residenciais familiares tem potencial para se traduzir numa 

alternativa de satisfação das necessidades dessas famílias e também numa forma de 

promoção do desenvolvimento para toda a sociedade. 

Entre os anos 1999 e 2001, o sistema elétrico foi considerado frágil em virtude 

da escassez de água nos reservatórios de usinas hidroelétricas que se mostrava bem 

abaixo de seus níveis históricos, além disso, havia uma conjuntura ruim que combinava 
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com investimentos insuficientes no setor, como declarou o economista Roberto 

Brandão159. 

Há que se falar também que esse déficit no setor energético gerou ônus para 

todos os brasileiros, pois o apagão de 2001 custou cerca de R$ 45,2 bilhões ao país. 

Segundo o Ministro do Tribunal de Contas da União Walton Alencar Rodrigues, o 

prejuízo foi quantificado por um período de sete anos de anos de atrasos no setor 

energético, de acordo com parecer do órgão. A maior parte do dano, cerca 60% 

(sessenta por cento), equivale a R$ 27,12 bilhões, foi repassada aos contribuintes por 

reajustes nas contas de energia residenciais e comerciais. Os demais 40%(quarenta por 

cento), cerca de R$ 18,08 bilhões foram pagos pelo Tesouro Nacional, ou seja, o 

prejuízo foi arcado pelo contribuinte160. 

Como consequência da crise do apagão de 2001, emergiram várias e 

necessárias mudanças concernentes à necessidade de incrementar o setor elétrico, como 

o surgimento da Media Provisória número 2.147 de 15 de maio de 2001, que instalou a 

Câmara de Gestão da Crise que foi instituída com o objetivo de implementar medidas 

para conciliar a demanda com a oferta de energia. 

 Como meio de incrementar o setor elétrico, cita-se a incidência da Lei Federal 

número 10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de 

energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA161. 

Realmente havia necessidade de mudanças, o governo tomou medidas que 

julgou acertadas, por meio da edição de lei de estímulo à expansão do mercado de 

energia, reajustes na tarifa, com ônus para os consumidores e contribuintes, que 

historicamente é algo comum para política econômica do país. Mas a sociedade 

organizada pode não se conformar e também está apta a realizar mudanças. 

Passaram-se alguns anos, todavia, como se tem conhecimento os “apagões” 

continuam a ocorrer, como é caso do ocorrido no dia 21 de março deste ano corrente. 

                                                           
159ÚLTIMO SEGUNDO. Apagões de 1999 e 2001 foram prenúncio de racionamento; para especialistas, 
não há crise de energia. Disponível em: < http://ultimosegundo.ig.com.br/apagao/apagoes-de-1999-e-
2001-foram-prenuncio-de-racionamento-para-especialistas-nao-ha-crise-de-
energia/n1237786440654.htm> Acesso em: 17 abr. 2018. 
160 REDE BRASIL ATUAL. Brasileiros pagaram R$ 45,2 bi pelo apagão elétrico de 2001. Disponível 
em: <http://www.redebrasilatual.com.br/economia/2009/07/brasileiros-pagaram-r-45-2-bi-pelo-apagao-
eletrico-de-2001>. Acesso em: 17 abr. 2018. 
161 BLANCHET, Luiz Alberto; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de. (coordenadores). Direito da 
energia – economia, regulação e sustentabilidade. IN: SUSS, Bernardo. Comercialização de energia no 
setor elétrico brasileiro. Curitiba: Juruá, 2014, p. 99-108. 
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Desse último, no total, 458 das 480 linhas das regiões Norte e Nordeste foram 

desligadas e com isso, 122 das 161 maiores usinas das duas regiões. Segundo o diretor-

geral do ONS, Luiz Eduardo Barata houve um erro no ajuste da proteção da subestação 

de Xingu. O disjuntor não estava ajustado para a corrente elétrica que passou pela 

subestação, portanto, ocorreu falha humana no manejo do equipamento, entretanto, até o 

presente momento não há detalhes minuciosos sobre o incidente162. 

O fato é que, a carência em tecnologia avançada e pessoal devidamente 

treinado também pode ser alguns dos problemas entre tantos que o setor elétrico 

nacional vem enfrentando. Além da real necessidade de reduzir a verticalização da 

produção, saindo de processo concentrado para um sistema difuso, no qual se traduz a 

geração distribuída. 

Nos últimos anos, houve uma mudança cultural na sociedade, principalmente 

em relação a atitudes ligadas ao meio ambiente e à busca por menor dependência das 

prestações estatais nas situações em que isso é possível. O Poder Público, por sua vez, 

percebeu que deve estimular e a iniciativa privada no que tange à autonomia de novos 

mercados, pois, em geral, há produção de bons resultados econômicos. 

Com efeito, o particular, ao tomar iniciativa de produzir sua própria energia de 

modo não poluente para mantença do seu lar, sua família ou para seu negócio, acaba por 

gerar melhoria na qualidade de vida e bem-estar. Deve-se ressaltar, entretanto, que, em 

função do elevado custo inicial de implantação desses sistemas de autogeração, a 

solução ainda não é acessível à substancial parte da população.  

Na matriz energética brasileira, o segmento de geração é responsável por toda 

energia produzida, que possui a geração de mercado de forma centralizada e geração 

distribuída, com participação de agente públicos e privados. 

A geração centralizada caracteriza-se por possuir sistemas de geração, 

transmissão e distribuição integrados, com operação e despacho centralizados. São 

usinas de grande porte que se beneficiam de custos menores devido a maior escala de 

produção e que são localizadas distantes dos centros consumidores, modelo que 

prevalece no Brasil, que possui sistema hidrotérmico de grande porte163. 

                                                           
162 VALOR ECONÔMICO. Falha em ajuste de disjuntor foi causa de apagão, afirma ONS. Disponível 
em: <http://www.valor.com.br/brasil/5435953/falha-em-ajuste-de-disjuntor-foi-causa-de-apagao-afirma-
ons>. Acesso em: 17 abr. 2018. 
163 OLIVEIRA, Bernardo Vicente de. Incentivos tarifários para a conexão de geração distribuída em 
redes de média tensão. Tese de mestrado em engenharia elétrica. Belo Horizonte: Universidade Federal 
de Minas Gerais, 2009, p.21. 
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 Ao passo que, geração de energia elétrica de forma distribuída ou geração 

distribuída pode ser compreendida como aquela desconcentrada, a partir da ideia de que 

pode ser produzida em pequena escala por diversos produtores, produzida próximo aos 

consumidores164. 

O Decreto número 5.163 de 30 de julho de 2004, já mencionado neste trabalho, 

determinou que a geração distribuída com sendo aquela proveniente de 

empreendimentos de agentes concessionários, permissionários ou autorizados 

conectados diretamente ao sistema elétrico de distribuição do comprador da energia.  

O mesmo Decreto exclui a modalidade de produção, as hidroelétricas com 

capacidade superior a 30MW, contudo, as termoelétricas abastecidas por biomassa ou 

resíduos não estão limitados a esse valor.  

Com a geração distribuída se vislumbra estímulo às energias renováveis, 

avanços socioeconômicos com impactos mínimos ao meio ambiente. Deve ser encarada 

como uma saída para mudança na matriz energética no Brasil, promovendo o 

desenvolvimento sustentável por meio de fontes renováveis de energia. 

Em defesa da geração distribuída, acrescenta-se a eficiência energética, que 

representa a economia de energia resultante da utilização das tecnologias mais 

eficientes, que estejam comercialmente disponíveis. A eficiência energética é um 

componente da eficiência econômica, mas não é dominante. Leva-se em conta o 

mercado, seus reflexos e imperfeições para que o potencial técnico seja atingido. E 

ainda, o fator social e suas implicações, como danos à saúde, poluição e impactos 

ecológicos165.  

A crescente busca por serviços e tecnologias mais eficientes, e com mínimos 

impactos ambientais, seja no processo de geração, transmissão ou distribuição de 

energia elétrica, associados aos investimentos para o aumento da capacidade instalada 

                                                           
164 LEZAMA, J. M. L.: FELTRIN, A. P. Alocação e dimensionamento ótimo de geração distribuída em 
sistemas com mercados elétricos. Trabalho completo apresentado no XVII Congresso Brasileiro de 
Automática, Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil, 2008. In: MORAES, Daniel Corrente de; SANTOS, 
Marcelo Loeblein dos; BALDISSERA, Luciano Bonato. A implementação da geração de energia elétrica 
de forma distribuída como vetor na busca pelo desenvolvimento sustentável. Trabalho apresentado no 2º 
Congresso internacional de direito e contemporaneidade. Edição 2013. Santa Maria/RS: Universidade 
Federal da Santa Maria, p. 619. 
165 GOLDEMBERG, José. Energia e desenvolvimento sustentável. Coordenador. Vol. 4. São Paulo: 
BLucher, 2015, p. 48. 
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no setor elétrico brasileiro, tem colocado a geração distribuída como uma possível 

resposta aos problemas vinculados ao aumento da demanda de energia166.  

A inclusão de expansão de sistemas distribuídos de energia elétrica no sistema 

brasileiro deve ocorrer de modo que se procure cada vez mais inserir fontes alternativas, 

priorizando energias renováveis e não poluentes. 

A geração distribuída de energia é realizada por agentes produtores ou 

autoprodutores, esses segmentos têm caráter competitivo e ambiente de negociação. 

Existem dois ambientes, um denominado Ambiente de Contratação Livre – 

ACL e o Ambiente de Contratação Regulada – ACR, nos quais diferentes tipos de 

entidades podem negociar diferentes contratos. No ACR, a energia pode ser negociada 

por meio de contratos bilaterais regulados, celebrados, em regime de licitação, entre 

agentes vendedores, comercializadores, geradores, autoprodutores e produtores 

independentes e agentes compradores distribuidores. Enquanto no ACL, há livre 

negociação entre os agentes de comercialização, geração, importação, exportação e 

consumidores livres, por intermédio de contratos bilaterais167. 

Os consumidores livres são disciplinados pelo Decreto 5.163 de 2004168, que 

devem garantir a totalidade de seu consumo por geração própria ou por contratos 

bilaterais celebrados e homologados pela ANEEL. 

Todavia, foi o Decreto 2.003, de 10 de setembro de 1996169, que regulamentou 

a produção de energia elétrica pelo produtor independente e pelo autoprodutor, inclusive 

conceituando-os. Sendo o produtor independente de energia elétrica, 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; enquanto o autoprodutor de energia elétrica, a pessoa física ou 

                                                           
166 TOLEDO, Fabio. Desvendando as redes elétricas inteligentes: smart grid handbook. Rio de Janeiro: 
Brasport, 2012, p. 18. 
167 BLANCHET, Luiz Alberto; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de. (coordenadores). Direito da 
energia – economia, regulação e sustentabilidade. IN: SUSS, Bernardo. Comercialização de energia no 
setor elétrico brasileiro. Curitiba: Juruá, 2014, p. 99-108. 
168 BRASIL. Decreto nᵒ 5.163 de 30 de julho de 2004. Regulamenta a comercialização de energia elétrica, 
o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União. Brasília, 2004. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5163.HTM>Acesso em: 18 abr.  
2018. 
169 BRASIL. Decreto nᵒ 2.003 de 10 de setembro de 1996. Regulamenta a produção de energia elétrica 
por Produtor Independente e por Autoprodutor e dá outras providências. Diário Oficial da União. 
Brasília, 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d2003.htm>Acesso em: 18 
abr. 2018. 



86 
 

jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização para 

produzir energia elétrica destinada ao seu uso exclusivo. 

Ainda determina a necessidade de licitação quando houver necessidade de 

concessão de uso de bem público, nas hipóteses de o aproveitamento de potencial 

hidráulico de potência superior a 1.000 kW, por produtor independente; e o 

aproveitamento de potencial hidráulico de potência superior a 10.000 kW, por 

autoprodutor. 

A Resolução Normativa número 247, de 21 de dezembro de 2006170 da 

ANEEL que estabelece as condições para a comercialização de energia elétrica, oriunda 

de empreendimentos de geração que utilizem fontes primárias incentivadas, com 

unidade ou conjunto de unidades consumidoras cuja carga seja maior ou igual a 500 

kW, mostra-se como também como marco regulatório significativo para a produção de 

energia por autoprodutores e produtores independentes. 

Nota-se que os produtores independentes e os autoprodutores têm um 

importante papel no setor elétrico, isso porque eles ajudam a diversificar a matriz 

energética, aumentam a competitividade do segmento e auxiliam na redução dos custos 

de transmissão, uma vez que a unidades geradoras podem ser instaladas próximas dos 

centros consumidores impulsionando a geração distribuída. 

A Lei Federal número 10.438 de 26 de abril de 2002 instituiu em seu artigo 3º, 

o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia – PROINFA, com a intenção 

de aumentar a participação de energias elétrica por produtores independentes, gerada a 

partir de fontes eólicas, pequenas centrais hidroelétricas e biomassa, no Sistema 

Interligado Nacional – SIN. 

Acredita-se que além da questão social, há um propósito de possibilitar a 

diversificação da energia, conferir mais segurança no abastecimento e incentivo para a 

geração autônoma de energia. 

O custo do programa, cuja energia é contratada pela Eletrobras, é pago por 

todos os consumidores finais do Sistema Interligado Nacional – SIN, exceto os 

                                                           
170 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Resolução Normativa nᵒ 247, de 21 de dezembro de 
2006. Estabelece as condições para a comercialização de energia elétrica, oriunda de empreendimentos de 
geração que utilizem fontes primárias incentivadas, comunidade ou conjunto de unidades consumidoras 
cuja carga seja maior ou igual a 500 kW e dá outras providências. Diário Oficial. Brasília, 2006. 
Disponível em: < http://www2.aneel.gov.br/cedoc/bren2006247.pdf>Acesso em: 18 abr. 2018. 
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classificados como baixa renda. Entretanto, o foco é privilegiar empreendedores que 

não tenham vínculo com concessionárias de geração, transmissão ou distribuição171. 

Ainda que o Proinfa tenha sido implantado em um momento favorável, após a 

crise energética de 2001, o crescimento das fontes alternativas no Brasil não encontrou 

um ambiente propício, pois a adoção de um novo margo regulatório para o setor elétrico 

fez com que apenas fontes alternativas mais desenvolvidas e de baixo custo entrassem 

em avanço, sendo a energia eólica e solar mais prejudicada por questão de ônus172. 

Segundo Dias, Borontni e Haddad um entrave encontrado pelo Proinfa foi que 

na época de edição da lei pertinente havia uma exigência de que cinquenta por cento dos 

equipamentos fossem de origem nacional. Porém, como os instrumentos para produção 

de energia solar e eólica eram em sua maioria importados isso era um obstáculo ao 

desenvolvimento da produção de energia nestes setores173. 

No que tange à letra da Lei Federal número 10.438 de 26 de abril de 2002, em 

seu artigo 3º, inciso I, alínea “f”, que trata do referido assunto supramencionado, houve 

uma alteração no texto no qual passou a admitir a participação direta de fabricantes de 

equipamentos de geração, controlada, coligada ou controladora na constituição do 

Produtor Independente Autônomo, desde que o índice de nacionalização dos 

equipamentos e serviços seja, na primeira etapa de no mínimo sessenta por cento em 

valor e, na segunda etapa de no mínimo noventa por cento em valor. 

A modificação foi dada pela Lei Federal número 10.762, de 11 de novembro de 

2003, já mencionada neste trabalho, que aumentou ainda mais os percentuais de 

nacionalização dos instrumentos a serem utilizados no PROINFA. No entanto, esse 

problema parece ter se mostrado um grande obstáculo nos períodos próximos e 

seguintes ao programa citado, pois as energias eólica e solar vêm crescendo bastante nos 

últimos anos em termos de geração, todavia, ainda não em patamar correspondente à 

dimensão de nosso país. 

                                                           
171ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Programa de Incentivo às Fontes Alternativas. 
Publicado em 27/11/2015. Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/proinfa> Acesso em: 20 abr.  2018. 
172 COSTA, Claudia do Valle; ROVERE, Emilio La; ASSMANN, Dirk. Technological Innovation 
Polices to Promote Renewable Energies: Lessons from the European Experience for de Brazilian Case. 
Renewable and Sustainable Energy Reviews, v. 12, p. 65 – 90, mai. 2006. Disponível em: 
<http://www.lima.coppe.ufrj.br/index.php/br/producao-academica/artigos/2008/41-costa-cv-rovere-ella-
assmann-d-2008-technological-innovation-policies-to-promote-renewable-energies-lessons-from-the-
european-experience-for-the-brazilian-case-renewable-a-sustainable-energy-reviews-12-65-90/file> 
Acesso em: 20 abr. 2018. 
173 DIAS, Marcos Vinícius Xavier; BOROTNI, Edson da Costa; HADDAD, Jamil. Geração Distribuída 
no Brasil: Oportunidades e Barreiras. Revista Brasileira de Energia, n. 2, v. 11, 2005. Disponível em: 
<https://new.sbpe.org.br/wp-content/themes/sbpe/img/artigos_pdf/v11n02/v11n02a7.pdf> Acesso em: 20 
abr. 2018. 
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O Ministério das Minas e Energias vem divulgando informações de que tem 

ocorrido um grande crescimento de energia eólica em nosso país.  

Segundo o Ministério das Minas e Energia, o número de usinas de geração de 

energia eólica no Brasil se aproxima de 500 instalações, passando de 86 parques em 

janeiro de 2013. O crescimento das usinas eólicas colocou o Brasil entre os dez países 

com maior capacidade instalada de geração eólica no mundo, atingindo 10.444 MW em 

janeiro de 2017. A energia eólica também se destaca na matriz de capacidade elétrica 

brasileira, e vem sendo muito expandida nos últimos anos. Na comparação com janeiro 

de 2016, a capacidade instalada eólica cresceu 31%, ficando na frente de outras fontes 

como hidráulica (6,5%) e térmica (4,1%)174. 

Tem-se se percebido um aumento na geração da energia solar também, em 

2014, houve a primeira contratação de energia solar de geração pública centralizada, de 

890 MW. Em 2015, mais dois leilões foram realizados, totalizando 2.653 MW 

contratados, com início de suprimento em 2017 e 2018. Os leilões foram realizados na 

modalidade de energia de reserva e com o objetivo de promover o uso e o 

desenvolvimento da indústria solar no Brasil175. 

Enfim, tem ocorrido o aumento na produção e geração de energias renováveis, 

inclusive na forma de eólica e solar. Entretanto, espera-se que a produção seja ainda 

mais difundida e incentivada pelas vias públicas. 

Acredita-se que a geração descentralizada de energia seja uma solução 

interessante com a perspectiva de que há necessidade de equilíbrio entre eficiência 

econômica e cuidados ambientais. 

Nesse contexto, o advento da Resolução número 482 de 17 de abril de 2012176, 

que estabelece condições para acesso à microgeração e minigeração de energia por meio 

                                                           
174 MME. Ministério de Minas e Energia. Número de usinas eólicas se aproxima de 500 instalações no 
país. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/pagina-inicial/outras-noticas/-
/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/content/numeros-de-usinas-eolicas-se-aproximam-de-500-instalacoes-
no-pais> Acesso em: 20 abr. 2018. 
175 MME. Ministério de Minas e Energia. Energia Solar no Brasil e no Mundo. Disponível em: 
<http://www.mme.gov.br/documents/10584/3580498/17+-+Energia+Solar+-+Brasil+e+Mundo+-
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176 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Resolução nᵒ 482, de 17 de abril de 2012 que 
estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de 
distribuição de energia elétrica, o sistema de compensação de energia elétrica, e dá outras providências. 
Diário Oficial. Brasília, 2012. Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf> Acesso 
em: 20 abr. 2018. 
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de um sistema de compensação mostra-se como um modelo promissor para ampliação 

no sistema de geração de energia distribuída e de suma importância para este trabalho. 

Enxerga-se o desenvolvimento ainda mais significativo no sistema de geração 

distribuída de energia, com estímulo para que os consumidores participem ativamente 

na produção de energias renováveis. 

Quanto à incidência de impostos e tributos para a micro e minigeração de 

energia, a competência não é da ANEEL, pois essa tem função reguladora e 

fiscalizadora, mas sim da Receita Federal e Secretarias de Fazendas Estaduais, na 

aplicação do PIS/COFINS e ICMS. 

Nos Estados que aderiram ao Convênio ICMS 16/2015, o ICMS incide 

somente sobre a diferença entre a energia consumida e a energia injetada na rede no 

mês. Para aqueles Estados que não aderiram ao Convênio, mantém-se a regra anterior, 

na qual o ICMS é cobrado sobre todo o consumo, desconsiderando assim a energia 

injetada na rede pela micro ou minigeração177. 

A publicação da Lei Federal número 13.169, de 06 de outubro de 2015178 foi o 

resultado de várias gestões da ANEEL junto ao Ministério de Minas e Energia e ao 

Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão no qual a incidência do PIS e 

COFINS passou recair apenas sobre a diferença positiva entre a energia consumida e a 

energia injetada pela unidade consumidora com micro ou minigeração distribuída. 

Tendo em vista que o PIS e a COFINS são tributos federais, a regra estabelecida pela lei 

vale igualmente para todos os Estados do país. 

Fato interessante é que no Estado do Tocantins, a microgeração de energia é 

isenta de impostos estaduais, gerando ainda mais economia de custos para o consumidor 

final. O Governo do Estado do Tocantins incentiva a geração e o uso de energia solar, 

em áreas urbanas e rurais, por meio da concessão e isenção do Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços (ICMS) em 25% sobre a energia gerada pelo sistema solar 
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 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Micro e minigeração distribuída: sistema de 
compensação de energia elétrica. 2ed. Brasília, 2016, p. 14. 
178 BRASIL. Lei Federal nᵒ 13.169, de 06 de outubro de 2015. Altera a Lei no 7.689, de 15 de dezembro 
de 1988, para elevar a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL em relação às 
pessoas jurídicas de seguros privados e de capitalização, e às referidas nos incisos I a VII, IX e X do § 1o 
do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001; altera as Leis nos 9.808, de 20 de julho 
de 1999, 8.402, de 8 de janeiro de 1992, 10.637, de 30 de dezembro de 2002, 10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, 11.033, de 21 de dezembro de 2004, 12.715, de 17 de setembro de 2012, 9.249, de 26 de 
dezembro de 1995, 11.484, de 31 de maio de 2007, 12.973, de 13 de maio de 2014, 10.150, de 21 de 
dezembro de 2000, e 10.865, de 30 de abril de 2004; e dá outras providências. Diário Oficial da União. 
Brasília, 2015. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13169.htm>Acesso em: 25 abr. 2018. 
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fotovoltaico. À medida em que foi publicada no Diário Oficial do Estado por intermédio 

do Decreto nº 5.338, de 20 de novembro de 2015, que oficializa a adesão ao Convênio 

ICMS 16/15, de 22 de abril de 2015, e apresentada durante a 21ª Conferência do Clima 

das Nações Unidas (COP 21), realizada em dezembro de 2015, em Paris. Com essa 

medida o consumidor tocantinense irá pagar apenas tributos referentes à diferença entre 

o consumo e a energia gerada. O objetivo é tornar a implantação do sistema solar 

fotovoltaico ainda mais viável no Estado179. 

Em maio de 2017, foi dado um passo muito significativo para o Estado do Rio 

Grande do Norte, como a assinatura de um protocolo de intenções entre o Governador e 

uma empresa chinesa multinacional construir no município de Extremoz, uma fábrica de 

painéis fotovoltaicos. Segundo informações, estima-se que serão criados cerca de 1.300 

empregos diretos e indiretos com o empreendimento180. 

Outra informação otimista no contexto do Rio Grande do Norte é que o 

governo do Estado isentou o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços 

(ICMS) para micro e minigeração de energia solar. O incentivo valerá sobre o excedente 

da geração de energia a ser destinada ao sistema de compensação, a alíquota do imposto 

era de 17%. Acredita-se que a medida será atrativa para novos investimentos a se 

desenvolver181. 

Iniciativas como essas tendem a desenvolver a região pela geração de 

empregos, a expectativa de mais empresas de energia solar a se instalarem no Rio 

Grande do Norte e a possibilidade de incrementar a economia de um estado que vem 

sofrendo ao longo dos anos com diversas dificuldades.  

Disposições similares a essas devem ser incentivadas e diversificadas pelos 

outros Estados brasileiros, pois entre outros aspectos, promovem o uso de energia 

renovável. 

Acredita-se que o público-alvo com interesse para micro e miniprodução de 

energia sejam unidades residenciais, pequenos e médios comerciantes e empresários que 

                                                           
179 WAGNER, Marcus. Governo do Tocantins isenta ICMS e incentiva o uso da Energia Solar no Estado. 
Instituto Natureza Tocantins, 2018. Disponível em:  
<https://naturatins.to.gov.br/noticia/2016/1/29/governo-do-tocantins-isenta-icms-e-incentiva-o-uso-da-
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180 PORTAL G1 NOTÍCIAS. Empresários chineses dizem que vão instalar fábrica de painéis solares no 
RN, anuncia governo. Disponível em:< https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/china-
confirma-instalacao-de-fabrica-de-paineis-solares-no-rn-diz-governo.ghtml> Acesso em: 02 mai. 2018. 
181 TRIBUNA DO NORTE. Produção de energia solar será isenta de impostos. Disponível em: 
<http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/produa-a-o-de-energia-solar-sera-isenta-de-imposto/315679> 
Acesso em 03 mai. 2018. 
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vislumbrem vantagens econômicas reais em se produzir energia em baixa escala para o 

autoconsumo ou realizar a comercialização como a distribuidora nos moldes da 

Resolução 482/2012. 

Ademais, estamos vivendo uma fase da história marcada pelo protagonismo da 

sociedade, na qual ela tem consciência de que não pode esperar que todas as suas 

demandas sejam satisfeitas pelo Estado. Nessa vertente, o cidadão não deseja mais 

instalar-se na posição de consumidor e/ou usuário. 

A ANEEL, em Nota Técnica expedida em 24 de maio de 2017, declarou que o 

número de conexões de micro e minigeração de energia alcançou mais de 20 mil 

instalações, com atendimento a 30 mil unidades consumidoras, representando um 

potência instalada de 247,30 Megawatts, o que perfaz um total de 367 mil residências 

em nosso país182. Esses números demonstram o crescimento no número de adesões 

desde que a Resolução 482/2012 foi instituída, como demonstra a figura a seguir: 

Figura – Número de conexões de geração distribuída desde o início da Resolução 
482/2012 da ANEEL183. 

 

                                                           
182 ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Geração distribuída ultrapassa 20 mil conexões. 
Disponível em: <http://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao/-
/asset_publisher/XGPXSqdMFHrE/content/geracao-distribuida-ultrapassa-20-mil-
conexoes/656877>Acesso em: 06 set. 2018. 
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 ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica. Nota Técnica nᵒ 0056/2017-SRD/ANEEL. Atualização 
das projeções de consumidores residenciais e comerciais com micro geração solar fotovoltaica no 
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Foi a Resolução Normativa 687/2012 que trouxe alterações e melhorias para a 

regulação do sistema de compensação, como por exemplo, a inserção de 

empreendimentos de múltiplas unidades, o autoconsumo remoto e geração 

compartilhada. 

Realmente, essas mudanças foram significativas e trouxeram avanços para o 

sistema de micro e minigeração instituído pela Resolução 482/2012, entretanto, esses 

números apresentados mostram-se ainda muito comedidos se pensarmos na amplitude 

de nosso país. 

A Resolução Normativa número 482 de 2012 faz parte de um processo de 

transformação e pode ser considerada uma divisa no modo de se produzir e consumir 

energia nesse país. Importante, pois, analisar suas perspectivas e abrangência dos 

aspectos envolvidos como será tratado em próximo capítulo deste trabalho. 

Percebe-se a importância dessa Resolução no campo econômico, ambiental e 

social, bem como, em suas modificações posteriores, resta analisar o sistema que regula 

se tal atividade se mostra adequada para a realidade brasileira. 
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4. A ADEQUAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÀS CONDIÇÕES REAIS DOS 
MICRO E MINIPRODUTORES DE ENERGIA 
 

4.1 ANÁLISE DOS ASPECTOS SINGULARES DA REGULAÇÃO PARA A MICRO 
E MINIPRODUÇÃO DE ENERGIA 
 

A produção de energia elétrica deve ser considerada um dos pilares do 

desenvolvimento econômico e social devido a sua essencialidade e característica de ser 

promotora da dignidade humana, ao proporcionar ao homem conforto, acesso aos bens 

básicos da vida moderna, além de ser grande indutor da indústria e economia. Sua 

regulação é tema determinante para o direito, visto que propõe a efetivação de um 

direito fundamental e relaciona-se com a infraestrutura do país. 

O sistema elétrico brasileiro é predominantemente composto por usinas 

hidroelétricas e por grandes e extensas linhas de transmissões, no qual Estado é detentor 

da produção. Historicamente, o modelo do sistema energético sempre foi desenhado em 

um monopólio estatal perpassando com um longo caminho de aberturas, que ocorreram 

de modo gradual e foram motivadas por questões políticas e econômicas como já 

descritas aqui. 

É bom lembrar que o modelo econômico de cada período reflete os interesses 

dos governantes ou mesmo do grupo politicamente dominante no contexto atual do país, 

assim, o setor energético acompanha a mesma estrutura. 

O Brasil é um país muito rico em recursos naturais, inclusive em fontes 

energéticas renováveis, que devem expandir em aproveitamento, pois além de terem 

grande potencial, possuem vantagem ambiental. 

Pode-se dizer que a produção energética atravessa novas fronteiras que foram 

ampliadas a partir da geração distribuída e tem seu prosseguimento como o advento da 

Resolução 482/2012 da ANEEL. Neste capítulo, serão analisadas as particularidades 

que envolvem o sistema de produção de energia compreendido a partir dessa Resolução, 

em seus aspectos positivos e negativos. 

O primeiro ponto a ser considerado é a perspectiva do consumidor. Sendo a 

energia elétrica um serviço essencial fornecido por meio da prestação de um serviço 

público, o consumidor é conceituado também como usuário e adquire o produto como 

um destinatário final, sendo-lhe garantidos todos os direitos que a lei confere. 

 Segundo o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor possui 

vulnerabilidade técnica, científica, econômica ou fática diante do fornecedor. Essa 
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vulnerabilidade é assim considerada, pois o consumidor é parte mais frágil da relação, 

ele não domina o conhecimento técnico, não possui algumas informações ou mesmo 

prerrogativas que detêm o fornecedor do serviço. 

Pode-se dizer que o consumidor do serviço de energia elétrica em razão de 

várias circunstâncias passa um campo cheio de reveses. Ele está submetido a todas as 

regras e condições estipuladas pelo fornecedor. Mas como a energia elétrica brasileira é 

um serviço público proveniente das hidroelétricas, ele se submete à incidência das 

chuvas, os valores e índices estipulados pelo governo para a valoração da energia, a 

variação das tarifas, os apagões e quedas de energias. 

De acordo com o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, os órgãos 

públicos, empresas públicas, concessionárias, permissionárias de serviço público são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros, em função da qualidade 

de serem essenciais e contínuos. 

 Não obstante, esse cenário de instabilidade anteriormente descrito, em virtude 

de diversos aspectos, torna ainda mais cogente a vulnerabilidade do consumidor de 

energia. 

Acredita-se que vários fatores, como a questão econômica, climática, a 

insatisfação com a prestação do serviço de energia, atrelado a uma maior 

conscientização com as questões ambientais são os motivos que levaram ao consumidor 

a tornar-se um produtor e possuir a capacidade de autonomia diante do abastecimento 

de energia elétrica. 

O consumidor assim considerado pela Resolução 482/2012 passa a ter um novo 

papel na relação com a distribuidora de energia, pois ele surge neste momento como 

produtor denominado micro ou miniprodutor. Surge nesse cenário, um ator diferente no 

contexto da produção de energia que traz algumas peculiaridades. 

O consumidor sai da posição passiva de destinatário da prestação, para figurar 

como produtor. Ele garante sua autonomia energética, não dependendo do fornecimento 

da distribuidora. 

Inclusive, atitudes como essas envolvem a participação cidadã, tipificada 

quando um indivíduo se engaja em um projeto para mudanças significativas como essas, 

que se relaciona com a geração de energia e o monopólio do Poder Público. 

Além do que, a autonomia energética evita que ocorram danos em razão da 

suspensão indevida no fornecimento por parte das distribuidoras, que algumas vezes são 

causados por falhas técnicas ou humanas, como no caso dos grandes apagões. 
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Percebe-se aqui uma natureza jurídica dúplice desse novo ente, que ora figura 

como consumidor, ora como produtor. Como consumidor ele possui o direito a receber 

a prestação do serviço de forma contínua e com qualidade, em contrapartida, tem o 

dever de realizar os pagamentos correspondentes ao serviço e zelar pelo equipamento 

necessário para medição. 

Por outro lado, como micro ou miniprodutor, os direitos e deveres são 

diferentes. No âmbito da Resolução 482/2012, ele tem o direito de produzir sua própria 

energia, entretanto, tem o dever de repassar o crédito excedente para a distribuidora e de 

receber a compensação na medida desse crédito. 

Essa caracterização auxilia na composição da nova relação jurídica entre as 

partes, ensejando um horizonte para o setor elétrico, com mais diversificação dos 

participantes. 

Fazendo-se necessária uma regulação que acompanhe essas mudanças, 

adequada à situação vigente e que acolha a todas as circunstâncias envolvidas. 

O consumidor, propriamente dito, relaciona-se com a regulação em três 

dimensões. Como indivíduo ele é o usuário do serviço ou produto regulado. Ele é tido 

como instituição, um agente participante e essencial mercado, que deve ser protegido na 

relação de consumo, haja vista o Código de Defesa do Consumidor. Além de, ser 

considerado um grupo de interesse, no qual é tido de forma coletiva, como um grupo 

estimulado em obter resultados favoráveis aos seus objetivos184. 

Todavia, no contexto da Resolução 482/2012, o consumidor aparece muito 

mais enquadrado na terceira dimensão acima descrita, pois para ele interessa produzir 

energia e repassar o excedente gerando créditos futuros para ele. Mas, ao mesmo tempo, 

ele, consumidor, irá consumir sua própria produção de energia renovável. 

O micro ou miniprodutor tem importante papel, pois amplia a produção da 

energia, no âmbito da geração distribuída e difunde a utilização de energia renováveis. 

Para produtores que lidam com alguma atividade na qual o uso contínuo de 

eletricidade não pode ter interrupções, a autonomia energética é fundamental. Como 

também para aqueles que utilizam a energia para exercer alguma atividade remunerada 

ou lucrativa, significa ganho na produtividade. 

Essa conjuntura é muito significativa para o desenvolvimento sustentável, que 

tem em sua construção perfilada por intermédio da mudança de paradigmas.  

                                                           
184 PROENÇA, Jadir Dias; PRADO, Carlos Eduardo Resende (org.). Melhoria da regulação no Brasil: o 
papel da participação e do controle social. Brasília: PRO-REG, 2011, p. 20-24. 
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Um ponto que também merece grande destaque com o advento da Resolução 

482/2012 é o incentivo à geração distribuída de energia. Vários estudos já 

demonstraram as vantagens de se produzir energia próximo ao local de consumo. 

Evitam-se perdas energéticas, gastos com as linhas de transmissões e melhora-se a 

eficiência da produção. 

O termo geração distribuída de energia também expressa a produção realizada 

em pontos diversos, ou seja, espalhados e não concentrados, contrariamente do que 

acontece preponderantemente em nosso país, que tem a produção de energia 

concentrada nas grandes hidroelétricas. 

Acredita-se que no âmbito do planejamento energético, a geração distribuída 

desponta como o futuro da produção. Em países de mercados mais maduros, é 

considerada uma alternativa à expansão de parques centralizados e de grande porte. 

Com efeito, os autores Bruno M. R. Freitas e Lavínia Hollanda citam cinco 

fatores que contribuíram para a evolução da geração distribuída: o desenvolvimento de 

tecnologias de geração elétrica em escala reduzida; restrições na construção de novas 

linhas de transmissão; aumento na demanda por uma eletricidade mais confiável; 

liberação do mercado de energia e preocupações com as mudanças climáticas185. 

Ademais, esse modelo de produção energético favorece e estimula a produção 

de energia renovável e não poluente, pois a produção de eletricidade em menor escala é 

viável à biomassa, eólica, fotovoltaica e pequenas centrais hidrelétricas, por exemplo. 

Defende-se que a energia solar vem se destacando em virtude do 

aproveitamento energético por meio de sistemas fotovoltaicos, principalmente pela 

facilidade na instalação e simplicidade de operação e manutenção186. 

Outrossim, faz algum tempo que produzir energia renovável é uma tendência 

em países desenvolvidos. Nesse sentido, instituições governamentais e também não 

governamentais têm promovido o incentivo a ações que tem ressonância com o meio 

ambiente, isso vem de maior nível de compreensão das pessoas de que os recursos 

naturais não são inesgotáveis e que a sustentabilidades é o caminho para satisfazer as 

necessidades da atualidade, bem como, a preservação das futuras gerações. 

                                                           
185 FREITAS, Bruno M. R. de; HOLLANDA, Lavínia. Micro e minigeração no Brasil: viabilidade 
econômica e entraves no setor. White paper nᵒ 1. São Paulo: FGV, 2015, p. 2. 
186 FREITAS, Bruno M. R. de; HOLLANDA, Lavínia. Micro e minigeração no Brasil: viabilidade 
econômica e entraves no setor. White paper nᵒ 1. São Paulo: FGV, 2015, p. 3. 
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Fala-se hoje me responsabilidade ambiental, como um compromisso de 

conscientização da sociedade, revisando sistemas produtivos e padrões de consumo com 

especial atenção aos preceitos de conservação do meio ambiente187. 

Nessa vertente, deve seguir a produção de energia, com critérios e diretrizes 

visando sempre o desenvolvimento sustentável, compreendida como uma atitude global, 

que incorpore aspectos sociais, econômicos, políticos e ambientais. 

Como se sabe, a grandes usinas hidroelétricas produzem energia limpa, 

contudo, para que elas sejam instaladas, há uma perda ambiental muito grande, pois 

áreas são desmatadas, cursos de rios são desviados e por consequência ocorre um 

desequilíbrio na natureza local. Por isso, a produção em pequena escala vem se 

mostrando menos danosa ao meio ambiente. 

A produção realizada por micro e miniprodutores merece significativo mérito, 

porque principalmente alcança a questão constitucional do artigo 225, a qual declara 

que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo a 

responsabilidade desse compromisso ao Poder Público e à coletividade. 

A coletividade é a essência da sociedade. É a comunidade, o conjunto de seres 

que constituem o corpo coletivo, partilhando os mesmos hábitos, costumes e 

interesses188. A coletividade somos todos nós, todos aqueles que partilham de um 

problema comum, no caso o direito ao meio ambiente equilibrado e ao mesmo tempo o 

encargo de realizar medidas para se conseguir esse objetivo. 

Por isso, quando o Poder Público permite que a coletividade, ou mesmo cada 

indivíduo produza sua própria energia por intermédio das regras elencadas na resolução 

mencionada, pode-se dizer que a Constituição está sendo efetivada nos moldes do artigo 

supracitado. 

Ainda quanto ao fator ambiental, cita-se o fato de que as regiões Norte e 

Nordeste do Brasil, que, embora sejam economicamente mais pobres, apresentam altos 

índices de insolação e ventos, tornando-se áreas auspiciosas para a produção de energia 

eólica e solar. Devendo, portanto, ocorrer ainda mais estímulo nesses locais por meio de 

políticas públicas. 

                                                           
187 BLANCHET, Luiz Alberto; CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de. (coordenadores). Direito da 
energia – regulação e sustentabilidade. Curitiba: Juruá, 2014, p. 81. 
188 DICIO. Dicionário on line português. Significado de Coletividade. Substantivo feminino Natureza do 
que é coletivo, do que contém, abrange ou pertence a várias pessoas ou coisas: a coletividade é a essência 
da sociedade. Comunidade; conjunto de seres que constituem o corpo coletivo, partilhando os mesmos 
hábitos, costumes e interesses: as coletividades não procedem como os indivíduos. Disponível em:< 
https://www.dicio.com.br/coletividade/> Acesso em: 30 abr. 2018. 
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Vislumbra-se com isso, promover o desenvolvimento regional e diminuir as 

desigualdades sociais, como aduz o artigo 3º, da Constituição Federal de 1988, em seu 

inciso III, com a possibilidade expansão de linhas de transmissão e ampliação ao acesso 

à energia. 

Sendo o acesso à energia considerado como um direito fundamental, seu 

consumo está inserido como um aspecto qualitativo na melhoria dos padrões de vida das 

populações mais pobres. 

Ademais, outro ponto promissor à micro e miniprodução é que se mais pessoas 

produzem energia ocorre um aumento de energia sendo injetada na rede, como 

consequências, pode-se dizer que há uma melhora na qualidade do fornecimento de 

modo geral e na segurança energética. 

A segurança energética tem como pilares a eficiência energética e 

autossuficiência, que representam preocupações quanto à matriz energética de cada país, 

os tipos de fontes e formas de energia usada na geração, assim como as 

responsabilidades no que tange ao consumo189. 

A autossuficiência de um país em termos energéticos se mostra fundamental 

para a soberania nacional. O Estado deve buscar a eficiência energética com vistas a 

garantir as condições de sobrevivência e desenvolvimento de seus cidadãos, dentro de 

uma estrutura social, promovendo a qualidade de vida e acesso a oportunidades190. 

A segurança energética pode ainda ser entendida como estratégia de soberania 

nacional, cuja sobrevivência e poderio do Estado poderiam ficar comprometidos diante 

da insuficiência energética e dependência externa do produto, tornando o ator estatal 

vulnerável e suscetível para fins políticos e econômicos191. 

Ademais, o setor energético lida com um produto que movimenta a economia. 

Dessa forma, necessita de instituições eficientes e uma estrutura que promovam e 

dinamizem o seu desenvolvimento.  A adoção de novas tecnologias de produção de 

energia e o uso de recursos renováveis mostra-se do ponto de vista ambiental uma 

alternativa viável, no entanto, existem obstáculos a serem superados. 

                                                           
189 SIQUEIRA, Cynthia Danielle. Segurança energética e regime internacional de mudanças climáticas: 
o papel da burocracia pública brasileira na elaboração de diretrizes políticas. Tese de Mestrado. Belo 
Horizonte: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2010, p. 23. 
190 OLIVEIRA, Lucas. Petróleo e segurança internacional: aspectos globais e regionais das disputas por 
petróleo na África Subsaariana. Tese de Mestrado em Relações Internacionais. Porto Alegre: 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2007, p.111. 
191 TORRES FILHO, Ernani T. O papel do petróleo na geopolítica americana. In: FIORI, José Luís. O 
poder americano. Petrópolis: Vozes, 2004, p. 341. 
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Por tudo isso, a geração distribuída pode auxiliar na busca da segurança 

energética e na diversificação de sua matriz. 

Outro fator bastante relevante é que a Resolução Normativa 482/2012 

oportuniza uma valorização ao princípio da livre iniciativa, elencado na Ordem 

Econômica Constitucional, quando permite que o cidadão comum produza energia e 

negocie com as distribuidoras seu excedente. 

No princípio da livre iniciativa, o Estado permite o livre exercício da atividade 

econômica, sendo essa de livre escolha de acordo com o interesse de cada um. 

Entretanto, para realizar a produção de energia no âmbito micro ou mini, o produtor não 

precisa ser um especialista na área, podendo realizar outras atividades econômicas de 

sua profissão. 

Além disso, o ente estatal deve ser um promotor de desenvolvimento, no 

sentido de fornecer meios para que ele se viabilize, como pretende a resolução citada. 

Ao conferir o princípio da livre iniciativa, reconhece-se a liberdade como fator 

da ordem jurídica justa. Podendo ser considerada uma conduta subsidiária do Estado na 

atividade econômica e da preservação e realizações de interesses da coletividade192.  

Há quem defenda que o Brasil precisa de estratégias de desenvolvimento que 

alonguem seus horizontes193. Pois bem, um dos caminhos para se ampliar esses 

horizontes é incentivar a iniciativa privada a movimentar a economia por meio de 

políticas públicas, leis e normas que direcionem para esse sentido. 

Quanto ao sistema de compensação proposto pela Resolução 482/2012, mostra-

se viável economicamente dado que o excedente de energia produzida poderá ser 

compensado no futuro na mesma unidade produtora ou utilizado em outra localidade no 

qual o produtor tenha indicado. 

Como o sistema de compensação não irá remunera o produtor pela energia 

gerada, implica dizer que o benefício do investimento advém da economia gerada pelo 

sistema. 

Percebe-se que há um ganho financeiro na fatura da energia quando no sistema 

de créditos futuros para a unidade produtora ou mesmo quando os créditos são 

transferidos para outra unidade. Há vantagens econômicas que são percebidas ao 

decorrer da utilização do sistema.  

                                                           
192 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica da Constituição de 1988. 8ed. São Paulo: Malheiros, 2003, 
p. 53. 
193 SICSÚ, João; CASTELAR, Armando. Sociedade e economia: estratégias de crescimento e 
desenvolvimento. Brasília: IPEA, 2009, p. 9. 
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Quando não se tem mais a preocupação com a fatura e sua compensação 

financeira, os gastos podem ser convertidos para outra demanda que o produtor pode 

eleger como prioridade, isso reflete qualidade de vida de modo geral. 

O medidor bidirecional, que é instalado pela distribuidora atua medindo o fluxo 

de entrada e saída de energia na unidade produtora, é gratuito para o micro ou 

miniprodutor, todavia, tem-se o custo do projeto e instalação dos equipamentos 

necessários à produção de energia. 

No caso de o consumidor/produtor optar pela energia solar com painéis 

fotovoltaicos, esses podem ser instalados no telhado, local onde irradiação solar é 

melhor posicionada e sem atrapalhar a mobilidade da residência, apesar de que se deve 

pensar na questão do sombreamento para que não impossibilite a irradiação solar e o 

rendimento seja comprometido. 

Casa haja mais incentivo e utilização do sistema instituído pela Resolução 

482/2012, o mercado pode se expandir e isso repercutir em áreas conexas gerando mais 

empregos e estimulando a economia. 

Ainda no âmbito da energia solar e da Resolução 482/2012, espera-se que os 

painéis fotovoltaicos tenham seus custos reduzidos para aqueles que pretendem adquirir, 

ocorrendo ampliação de adeptos ao sistema proposto pela Resolução e a difusão da 

geração distribuída de energia. 

As vantagens socioeconômicas também residem principalmente no 

desenvolvimento de uma nova indústria especializada em energias renováveis, criando 

novos postos de trabalho para instalação e manutenção dos sistemas. Além, de forma 

individual, cada unidade com instalação de micro ou minigeração participar no sentido 

de melhor conscientização para auxiliar na solução de problemas ambientais globais. 

O mais importante é que a Resolução 482/2012 traz em seu contexto o 

desenvolvimento constitucional fundamentado na tríade de aspectos econômico, social e 

ambiental. 

Existem diversos aspectos positivos que podem ser analisados a partir da 

resolução mencionada, inclusive há a possibilidade de existirem ainda mais fatores 

favoráveis do que aqueles mencionados, isso depende da perspectiva observada. 

Por outro lado, há a incidência de aspectos desfavoráveis que aqui serão 

considerados sob a ótica do desenvolvimento em suas múltiplas dimensões. 
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Em primeiro lugar, sob o prisma do consumidor e provável micro ou 

miniprodutor de energia, deve-se ater na questão do investimento financeiro para o 

estabelecimento de tal sistema. 

A ANEEL não declara quais são os custos dos geradores para a micro ou 

minigeração de energia, mas esclarece que a iniciativa da instalação fica a cargo do 

consumidor, pois o custo e benefício devem ser avaliados levando em consideração o 

tipo da fonte energética escolhida, que envolvem painéis solares, turbinas eólicas, 

geradores de biomassa, ou pequenas centrais hidroelétricas. Deve-se levar em conta 

também a tecnologia e os tipos de equipamento, a tarifa à qual a unidade consumidora 

estará submetida e a existência de outras unidades consumidoras que poderão 

usufruir194. 

No que tange à energia solar, o mercado brasileiro é iniciante e a produção de 

equipamentos fotovoltaicos no Brasil é considera baixa e não seria suficiente para 

abastecer uma demanda que poderá aumentar com o estímulo. O Brasil apresenta 

tecnologia para fabricação de quase todos os materiais necessários para a montagem dos 

módulos com exceção das células fotovoltaicas, componente que apresenta o maior 

valor agregado e peça principal do conjunto195. 

Os custos de um sistema de energia solar fotovoltaica aparecem como um 

obstáculo. Para sua análise, é necessário levar em consideração o tamanho do imóvel e a 

complexidade da instalação. Há uma grande variação de no que se refere aos 

fornecedores, à tecnologia utilizada e à qualidade dos componentes. 

Todavia, estima-se que para uma residência de porte médio com quatro pessoas, 

os valores perfazem entre R$ 14.740,00 a R$ 18.040,00 aproximadamente196.  

A energia eólica, além da questão da onerosidade, enfrenta óbices diferentes, 

pois exige que a unidade esteja situada em local com a existência de ventos fortes e 

constantes, além disso, os equipamentos de grande porte, para as turbinas eólicas, no 

ambiente urbano, tornam-se uma dificuldade em razão dos espaços. 

                                                           
194 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Perguntas e respostas sobre a aplicação da 
Resolução Normativa 482/2012 – atualizada em 25/05/2017. Disponível em: 
<http://www.aneel.gov.br/documents/656827/15234696/FAQ+-V3_20170524/ab9ec474-7dfd-c98c-
6753-267852784d86> Acesso em: 03 mai. 2018. 
195

 FREITAS, Bruno M. R. de; HOLLANDA, Lavínia. Micro e minigeração no Brasil: viabilidade 
econômica e entraves no setor. White paper nᵒ 1. São Paulo: FGV, 2015, p. 8. 
196PORTAL SOLAR. Quanto custa energia solar fotovoltaica. Disponível em: 
<https://www.portalsolar.com.br/quanto-custa-a-energia-solar-fotovoltaica.html> Acesso em 05 de maio 
de 2018. 
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Por sua vez, os custos para produção da energia advinda da biomassa 

dependem do material utilizado para produzi-la, que exige uma quantidade abundante 

para convertê-la em energia, fazendo com que o volume torne-se o obstáculo. Outra 

questão é que o motor utilizado para a produção que deve ser adequado e pensado para a 

espécie de substância a partir de questões técnicas. 

É um ramo ainda iniciante, por isso, faltam incentivos para domicílios que 

optam pela microgeração, que deveria ser mais estimulada, principalmente pelo cunho 

sustentável e pela contribuição em promover a energia renovável. 

Segundo informações da ANEEL197, dentro de sistema de compensação, 

sempre haverá algum pagamento para a distribuidora, significa que a fatura nunca será 

zerada. Isso porque, deve ser cobrado o mínimo, o valor referente ao custo de 

disponibilidade para o consumidor do grupo B, ou da demanda contratada para o 

consumidor do grupo A, conforme o caso. 

Esclarece-se que o grupo A, corresponde à alta tensão, composto por unidades 

consumidoras que recebem energia em alta tensão, igual ou superior a 2,3 kV. Enquanto 

o grupo B, corresponde à baixa tensão, é caracterizado por unidades consumidoras 

atendidas em tensão inferior a 2,3 kV. Porém, ainda existe uma subdivisão, em grupo 

B1, como sendo os consumidores residenciais; o grupo B2, consumidores rurais, e o 

grupo B3, assim considerados por serem estabelecimentos comerciais de pequeno 

porte198. 

No que se refere à questão da fatura, seria mais incentivador e mais próspero 

ao consumidor se ele pudesse não ter a preocupação em despender valores com ela, uma 

vez que, já foram investidos custos na instalação com a geração de energia distribuída. 

Ademais, essa energia não é poluente e o excedente de energia produzida é injetado na 

rede da distribuidora, que tem vantagens com esse empréstimo gratuito. 

Relevante lembrar que as tarifas cobradas pelas distribuidoras são altas e o 

consumidor ainda sofre com a variação das tarifas de acordo com os índices dados pelo 

governo e a incidência das chuvas, que é algo incerto. 

                                                           
197 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Perguntas e respostas sobre a aplicação da 

Resolução Normativa 482/2012 – atualizada em 25/05/2017. Disponível em: < 
http://www.aneel.gov.br/documents/656827/15234696/FAQ+-V3_20170524/ab9ec474-7dfd-c98c-6753-
267852784d86> Acesso em: 07 de maio de 2018, p. 15. 
198 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Direitos e deveres dos consumidores de energia 
elétrica. Disponível em: 
<http://www2.aneel.gov.br/arquivos/pdf/folder_perguntas%20e%20respostas_414_final.pdf> Acesso em: 
07 maio 2018, p. 5. 
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Dentro do sistema de compensação de energia, a remuneração está atrelada à 

tarifa de energia, logo a viabilidade econômica irá variar de acordo com o estado em 

que o empreendimento será realizado. 

Um ponto que merece análise também é o artigo 6ºA da Resolução 482/2012, 

com a redação dada pela Resolução 687/2015. Segundo esse artigo, o aluguel de energia 

não pode ser vinculado à quantidade de energia produzida. Acredita-se com essa 

disposição que a intenção é inibir a realização de um comércio paralelo de energia ou 

mesmo um mercado que de modo irregular esteja embutido no aluguel do imóvel, 

ocorrendo a desvirtuamento do sistema que tem como natureza a autoprodução. 

No entanto, observa-se que a instrução normativa restringe uma espécie de 

negócio jurídico que a lei ordinária não impede. Existe sim, uma proibição em vincular 

a geração de energia ao aluguel ou arrendamento de uma propriedade, mas que não é 

encontrada no arcabouço legal. 

Segundo a hierarquia das leis proposta por Hans Kelsen, a Constituição 

representa a lei maior e encontra-se no em situação de supremacia diante de todo o 

arcabouço legal, tendo logo abaixo os Tratados Internacionais, as Leis Complementares 

e as Leis Ordinárias, sendo seguidos pelos Decretos, Decretos Legislativos e as 

Resoluções. 

As Resoluções ou Instruções Normativas podem ter como definição serem um 

ato puramente administrativo, uma norma complementar administrava, tão somente. Ela 

é expedida pelos superiores dirigentes de órgãos, seja pelo representante maior do órgão 

em questão, ou pelo dirigente delegado para tais atribuições para emitir Instrução 

Normativa sobre sua extensão. Descreve a respeito das atribuições que devem ser 

seguidas por determinados parâmetros naquele ato administrativo. Tende a completar o 

que está em uma portaria de um superior hierárquico, um Decreto Presidencial ou em 

uma Portaria Interministerial. Dessa maneira, a Instrução Normativa não pode inovar o 

ordenamento jurídico. Assim, ela não pode colidir com as leis ou decretos, pois esses 

devem guardar consonância com as leis199. 

A produção de energia nos moldes da Resolução 482/2012 tende a promover o 

desenvolvimento, seja em seus aspectos econômico, social e ambiental. Todavia, limitar 

determinados negócios, como suscitado pelo artigo 6º A da resolução, poderia ser 

                                                           
199 OLIVEIRA, Lenice Iolanda. A lei e a instrução normativa: a força da instrução normativa. Disponível 
em:<http://www.rochamarques.com.br/site/wp-content/uploads/pdf/a-lei-e-a-instrucao-
normativa.pdf>Acesso em: 06 maio 2018. 
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considerado um ponto negativo ao desenvolvimento, uma vez que, não há previsão legal 

para proibição do negócio suscitado por esse artigo citado. 

Além disso, a complexidade na análise da efetividade econômica e técnica 

demonstra-se um desestímulo diante da incerteza do sistema de compensação 

apresentado pela Resolução 482/2012. 

São muitos os fatores a serem levados em consideração, a questão econômica, 

diante dos custos da instalação, as tarifas, o retorno no investimento, tudo isso pode ser 

entrave para a viabilidade do negócio. 

De acordo com Vanderlei Affonso Martins, considerando que um projeto de 

geração de energia fotovoltaica tem o período de vida útil de cerca de 30 a 40 anos, 

estima-se que o retorno para o investimento ocorra em 25 anos. O autor utilizou como 

referência os gastos iniciais de R$ 20.405,00 para instalação de energia fotovoltaica 

para uma família brasileira com uma renda mensal entre 10 a 30 salários mínimos e 

usou para o seu cálculo o valor da tarifa vigente de uma das distribuidoras da cidade do 

Rio de Janeiro, com expectativa de reajustes anuais da tarifa em 0,4%200. 

Esse prazo é bastante longo no que tange à amortização dos investimentos 

despendidos, tornando-se demasiadamente oneroso para aqueles que aderem ao sistema. 

Pode-se dizer que diante disso, temos uma desmotivação à promoção da geração 

distribuída de energia. 

Outra preocupação é o perfil de consumo de cada unidade, que deve ser 

ponderado para a análise da questão, pois esse fator influencia na viabilidade 

econômica. 

No âmbito da energia solar, se um consumidor tiver maior consumo durante o 

período de insolação, isso aumentará a sua independência da rede e o impacto sob a 

tributação, repercutindo no retorno financeiro. Entretanto, se o consumo for maior fora 

do horário solar, ou seja, à noite, que representa o perfil do consumo das famílias 

brasileiras, o impacto será negativo no retorno do projeto201. 

A tecnologia avançada com medidores programados para avaliar esse tipo de 

consumo seria eficaz nessa tarefa, como no exemplo acima descrito, porém, no Brasil, a 

tecnologia apresenta-se incipiente nessa área, mostrando-se como ponto negativo.  

                                                           
200 MARTINS, Vanderlei Affonso. Análise do potencial de políticas públicas na viabilidade de geração 
distribuída no Brasil. Tese de Mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2015, p. 58. 
201 FREITAS, Bruno M. R. de; HOLLANDA, Lavínia. Micro e minigeração no Brasil: viabilidade 
econômica e entraves no setor. White paper nᵒ 1. São Paulo: FGV, 2015, p. 15. 
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Pode-se dizer, então, que o mercado nacional para micro e minigeração de 

energia é reduzido em razão de a indústria nacional nesse ramo ser deficiente e a 

tecnologia necessária ser dispendiosa. 

Entraves burocráticos também podem ser percebidos na Resolução 482/2012, 

fala-se de cerca de mais de 12 meses até que o sistema inicie seu funcionamento, 

quando analisamos os procedimentos para a viabilização de acesso à micro e 

minigeração de energia, no material disponibilizado pela ANEEL no qual constam 

esclarecimentos sobre o sistema de compensação202. 

Além disso, a Resolução não estabelece penalidades para as distribuidoras, 

caso os prazos não sejam cumpridos, aumentando a incerteza do consumidor sobre o 

cumprimento dos prazos estabelecidos. 

Se o objetivo principal é o desenvolvimento por intermédio da geração 

distribuída de energia, por meio do autoprodutor, o processo deve ser simplificado, sem 

obstáculos e delongas ao seu acesso. Contudo, o excesso de burocracia ainda é um óbice 

demasiado para a promoção de desenvolvimento, de modo geral, no país. 

De acordo como o pensamento de Bruno M. Freitas e Lavínia Hollanda203, o 

arcabouço regulatório vigente seria mais um problema para o mercado sob a perspectiva 

das distribuidoras, pois o contexto atual não permite que elas busquem promover a 

maior inserção da micro e minigeração distribuída entre os seus consumidores, em 

particular, os residenciais. 

Depreende-se pela leitura da obra dos autores supracitados que a questão das 

tarifas seria um entrave, pela onerosidade. Além disso, o marco regulatório atual 

favorece e privilegia o ganho em larga escala, como sendo mais lucrativo do que a 

aquisição em pequenas parcelas como na geração distribuída. Eles acreditam que o 

aumento desse tipo de geração pode gerar prejuízos nas receitas das distribuidoras. 

Ademais, vislumbra-se também um impacto econômico negativo das 

concessionárias de distribuição em função da redução do volume de energia vendido 

nos seus mercados204. 

                                                           
202 ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Micro e minigeração distribuída – sistema de 
compensação de energia elétrica. 2ed. Brasília: ANEEL, 2016, p. 9. 
203

 FREITAS, Bruno M. R. de; HOLLANDA, Lavínia. Micro e minigeração no Brasil: viabilidade 
econômica e entraves no setor. White paper nᵒ 1. São Paulo: FGV, 2015, p. 16. 
204 CASTRO, Nivalde de; DANTAS, Guilherme; BRANDÃO, Roberto; MOSZKOICZ, Maurício; 
ROSENTAL, Rubens. Perspectivas e desafios da difusão da micro e da minigeração solar fotovoltaica 
no Brasil. Rio de Janeiro: Publit, 2016, p. 6. 
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A óptica demonstrada pelos autores acima traz para este trabalho nova 

perspectiva, ampliando a dialética do tema, cujo foco não é apenas o consumidor, mas 

todos os entes que envolvem o sistema de energia elétrica. O primordial dessa questão é 

analisar o desenvolvimento nos moldes constitucionais em seus amplos aspectos e a 

quem ele traria mais benefícios e repercussões. 

Por derradeiro, a Resolução 482/2012 fala em empréstimo gratuito dos 

produtores para as distribuidoras, não se utiliza o termo comercialização ou mesmo 

venda, apesar de que é realizado um negócio jurídico, que envolvem direitos e 

obrigações para ambas as partes. 

Existem aqueles que acreditam que a liberalização da comercialização seria um 

fator-chave para a disseminação da geração em pequena escala. E que ao impedir essa 

comercialização, a regulamentação vigente inviabiliza diversos modelos de negócios 

alternativos205. 

É claro que uma iniciativa como essa, nos dias atuais, seria considerada como 

algo de vanguarda e poderia encontrar diversos empecilhos e talvez poucos defensores. 

No entanto, setor elétrico caminha no sentido de abertura e maior flexibilidade, nesse 

caminho acredita-se que a ampliação do mercado para comercialização entre os 

particulares nos moldes dessa resolução tenderia a trazer mais fomento para o 

desenvolvimento nos moldes constitucionais, com a geração de mais empregos, mais 

renda e mais dinâmica para a economia. Incontestável que, seria necessária uma 

legislação bem estruturada e muito bem pensada que acolhesse todas as particularidades 

que isso envolveria.  

O autor Daniel Tavares Cruz avalia que a regulação atual para a micro e 

miniprodução de energia não tem incentivos suficientes para aquecer o mercado, 

agregado a isso, tem-se uma cadeia produtiva incompleta, que perfaz altos custos para a 

importação de equipamentos e falta de profissionais qualificados para o 

desenvolvimento do mercado com domínio tecnológico206. 

Há que se pensar também que como o advento do aumento de instalações de 

adesões ao sistema proposto pela ANEEL, gera-se uma necessidade do mercado de 

profissionais capacitados para atender a demanda. 
                                                           
205

 CASTRO, Nivalde de; DANTAS, Guilherme; BRANDÃO, Roberto; MOSZKOICZ, Maurício; 
ROSENTAL, Rubens. Perspectivas e desafios da difusão da micro e da minigeração solar fotovoltaica 
no Brasil. Rio de Janeiro: Publit, 2016, p. 16. 
206 CRUZ, Daniel Tavares. Micro e minigeração eólica e solar no Brasil: propostas para desenvolvimento 
do setor. Tese de Mestrado em Ciências. São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 
2015, p. 85. 
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Enfim, foram apresentados diversos aspectos que envolvem a Resolução 

482/2012, que demonstram várias nuances, dentre elas de cunho social, ambiental, 

econômico e técnico. Existem fatores favoráveis e desfavoráveis para a implantação do 

sistema de compensação, principalmente sob a óptica do consumidor. Em próximo 

tópico, serão apresentadas as possibilidades de desenvolvimento e o aperfeiçoamento da 

regulação. 

 

4.2 A AVALIAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE DESENVOLVIMENTO 
 

O desenvolvimento é tido na atualidade como um complexo conjunto de 

fatores. O primordial é que o cerne da questão seja sempre o homem, o seu bem-estar, a 

qualidade de vida, a sobrevivência e que se pense nas futuras gerações. Por isso, o 

desenvolvimento tem de ser pensado em aspectos múltiplos. Para a análise dessa 

questão é salutar a tríade ambiental, social e econômica. 

Nessa senda, vem a Resolução 482/2012, a qual estabeleceu condições gerais 

de acesso de micro e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia 

elétrica, disponibilizando ainda, sobre o sistema de compensação, criando uma nova 

relação entre os consumidores e as distribuidoras de energia. 

A Resolução trouxe inovações para a produção de energia, buscando uma 

mudança em um modelo de sistema energético, em que o Estado detém o monopólio da 

produção e comercialização. Resta avaliar se essas mudanças são realmente factíveis. 

Como incentivo à geração distribuída de energia, a Resolução tem um grande 

potencial de desenvolvimento nos moldes constitucionais, pois além de tentar promover 

maior acesso à energia considerada um direito fundamental, a diversificação da matriz 

energética tende a promover a economia, melhorar a demanda e a garantir a segurança 

energética do Estado.  

O Plano Decenal de Expansão de Energia 2026 estima que nesse ano ocorra 

um aumento no número de adotantes de sistemas fotovoltaicos para cerca de 770 mil 

unidades, totalizando 3,3 GWp, no modelo da Resolução 482/2012, esse total seria 

equivalente a atende 0,6% do consumo de energia do país207. 

                                                           
207 EPE, Empresa de Pesquisa Energética. Plano Decenal de Expansão 2026 – Eficiência energética e 
geração distribuída. Disponível em: <http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-
abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-40/topico-75/Cap9_Texto.pdf> Acesso em: 19 jun. 
2018, p. 221. 
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A difusão da geração distribuída ainda é baixa no Brasil, no entanto, é 

importante que se proporcione um ambiente sustentável para os negócios envolvendo o 

mercado de energia. Deve-se levar em consideração o atendimento da demanda ao 

mesmo tempo, criar condições que estimulem a adesão pelos consumidores, gerando 

vantagens também para as distribuidoras. 

No que se refere à questão ambiental, desponta como mais incentivos às fontes 

energéticas renováveis, uma vez que a Resolução delimita a produção de energia não 

poluente. Uma das grandes preocupações na atualidade é que a produção, de modo 

geral, seja ecologicamente sustentável. No plano da produção de energia elétrica não 

poderia ser diferente, assim, faz-se importante incentivar o processo de produção e 

consumo de energia não poluente. 

As fontes alternativas de energia agregadas com a forma de produção 

distribuída vêm sendo uma tendência mundial, a qual o Brasil vem tentando 

acompanhar, mas a evolução mostra-se em passos modestos. 

Nos moldes constitucionais, o desenvolvimento é voltado para a 

sustentabilidade, no qual, todos possuem o direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, e é dever de todos, sociedade e Estado, alcançar esse desenvolvimento 

sustentável. 

O artigo 3º da Constituição Federal de 1988 preceitua em seu inciso II, a 

garantia do desenvolvimento nacional e no inciso III, erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as desigualdades sociais.  

Com incentivos adequados à produção de energia no modelo de Resolução 

citada pode auxiliar a diminuir a pobreza, pois o acesso à energia, para aqueles que não 

possuem, como já foi amplamente discutido neste trabalho no Capítulo I, traz uma série 

de consequências positivas, incluindo a universalização do acesso à energia. 

No mesmo sentido, programas sociais e aberturas de crédito para acesso à 

instalação de projetos para produção de micro e/ou minigeração para regiões brasileiras, 

mais desfavorecidas economicamente, como o Norte e o Nordeste, que possuem altos 

índices de insolação e ventos abundantes, poderiam ser uma promoção ao 

desenvolvimento e como possibilidade de reduzir as desigualdades sociais e regionais. 

A Constituição Federal de 1988 é conhecida como cidadã, conclama por uma 

maior participação do povo nos desdobramentos sociais, políticos e econômicos do país. 

Nessa conjuntura, o desenvolvimento pede a participação mais engajada da sociedade. 
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O consumidor que adere ao programa faz parte de uma atitude proativa de 

participação na produção de energia renovável e torna-se mais independente de um 

serviço que antes prestado predominantemente pelo Estado. Pode-se dizer então que 

esse contexto faz parte de participação cidadã da sociedade. Contudo, apesar de ter seus 

custos de instalação muito elevados, é acessível apenas para uma pequena parcela da 

população. 

A Resolução 482/2012 tem como objetivo incentivar a livre iniciativa, que é 

fundamento da República Federativa Brasileira (Artigo 1º, inciso IV, da Constituição 

Federal de 1988), além de ser primado da Ordem Econômica Constitucional (Artigo 170 

da Constituição Federal de 1988). 

Esse princípio, como já foi aqui discorrido, tem a função de oferecer ao homem 

o direito de exercer sua atividade laborativa livremente, agindo para si e para a 

comunidade que participa. 

Compreende-se que há um estímulo na Resolução de incentivar o particular 

para que ele exerça uma nova atividade, para que produza sua própria energia e que essa 

produção traga benefícios para ele e para a distribuidora que recebe o excedente. 

É importante esse fomento para impulsionar a economia, já que a energia é um 

bem tão necessário e movimenta o capital. Havendo mais estímulos, há possibilidade de 

gerar mais empregos e renda. 

O consumidor/produtor não é remunerado pela distribuidora, mas adere a um 

sistema no qual a energia ativa gerada por sua unidade consumidora compensa o 

consumo de energia elétrica fornecida pela distribuidora. 

Pelo que foi mostrado, para o consumidor residencial o retorno financeiro com 

o investimento ainda aparece muito lento, sem tanta vantagem econômica. Entretanto, 

esse sistema é bastante vantajoso para quem possui mais de uma unidade consumidora 

sob a mesma distribuidora, pois os créditos podem ser repassados.  

O sistema de compensação mostra-se atraente para os consumidores, que 

possuem, por exemplo, uma produção de energia significativa cuja compensação 

poderia beneficiar outros estabelecimentos de mesma titularidade. 

Outra questão é que o desenvolvimento em seus modelos atuais utiliza-se de 

tecnologia para sua promoção. Não há na Resolução estímulo ao desenvolvimento de 

novas tecnologias e no Brasil, esse campo ainda não é muito maduro. 

Por tudo isso, avalia-se que a Resolução 482/2012 ainda não tem um alcance 

muito transformador como deveria. Todavia, vislumbram-se aspectos de 
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desenvolvimento social, econômico e ambiental. Infere-se que há a necessidade de 

aperfeiçoar significativamente o instrumento normativo adotado pela ANEEL. 

  

4.3 APERFEIÇOAMENTO DA REGULAÇÃO 
 

Os países que hoje têm maior projeção em geração distribuída passaram, de 

modo geral, por um processo de maior incentivo por parte de seus governos. O ponto de 

partida deve ser a busca por fontes alternativas de energia, como substitutos dos 

combustíveis fósseis.  

O Brasil tem uma peculiaridade no âmbito da energia elétrica é que a principal 

fonte vem das hidroelétricas e não é poluente em sua geração. No entanto, energias 

alternativas representam ainda uma pequena fatia da geração em nosso país. 

A diversificação da matriz é tida como forma de alcançar maior segurança 

energética e planejamento energético. Para que se desenvolva uma parcela significativa 

de energia renovável, novas fontes precisam ser estimuladas por meio de programas e 

leis nesse ramo. 

A geração fotovoltaica devido ao potencial solar do Brasil, em particular as 

regiões Norte e Nordeste, pode ser uma opção viável para complementar a matriz 

elétrica e ainda potencialmente diminuir os custos em investimentos de expansão de 

malha de transmissão. 

Tramita no Senado, o Projeto de Lei número 317 de 2013, o qual isenta do 

imposto sobre a Importação os equipamentos e componentes de geração elétrica de 

fonte solar; estabelece que a isenção cessará quando houver oferta do bem produzido no 

Brasil em condições similares às do importado quanto ao padrão de qualidade, conteúdo 

técnico, preço e capacidade produtiva. Porém, infelizmente, esse projeto segue parado, 

ainda sem muita evolução. 

Com o incentivo por meio de leis que viabilizem e incrementem a energia solar 

fotovoltaica, a sua expansão poderia ocorrer de modo muito mais executável. 

Para ilustrar as possibilidades de melhoria, cita-se a Alemanha, que é um dos 

países da Europa considerados como modelo no uso de tecnologias de energia 

proveniente de fontes renováveis. Isso se deve, entre outros fatores, a um sistema 

normativo que incentiva o uso de desenvolvimento de tecnologias de geração de energia 

a partir de fontes renováveis. 
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O modelo normativo alemão incentiva a geração de energia elétrica renovável 

por quaisquer interessados no território alemão, pessoa física ou jurídica. Esses 

produtores recebem em contrapartida o pagamento de uma tarifa pela energia elétrica 

que alimentam na rede, essa produção é variável conforme a capacidade de produção da 

instalação. Planejando o desenvolvimento tecnológico, a EEG (Agência de Energias 

Renováveis da Alemanha) não privilegia a fonte com melhor relação custo-benefício, 

como é o caso da eólica, mas remunera proporcionalmente fontes mais caras, como a 

solar, de maneira a possibilitar seu uso e consequente amadurecimento, na expectativa 

de uma possível redução futura no custo da produção208. 

Há diferenças na comparação como o modelo brasileiro, pois os produtores na 

Alemanha têm de arcar com os custos de aquisição dos equipamentos de geração e 

medição, bem como aqueles para a conexão da rede pública, mas a EEG garante a 

aquisição da energia produzida por vinte anos. 

O produtor na Alemanha provavelmente tem gastos significativos para iniciar 

seu negócio, uma vez que os custos dos equipamentos de medição e ligações são por 

sua iniciativa, mas eles efetivamente recebem dinheiro para produzir a energia. 

Acredita-se que um grande motivador para o governo alemão apoiar o 

desenvolvimento de fontes renováveis de energia foi o objetivo na segurança no 

abastecimento atrelado à conscientização do seu povo para questões ambientais, a 

questão cultural faz uma grande diferença. Observa-se também que o incentivo para as 

tecnologias voltadas para as energias renováveis é um argumento relevante que 

direciona para o desenvolvimento sustentável, enfim, é um excelente exemplo para o 

Brasil. 

Na cidade de Valência na Espanha, por exemplo, o procedimento 

administrativo para o particular produzir energia renovável do tipo solar perpassa as 

seguintes etapas: pedido de conexão junto ao órgão responsável; licença da prefeitura 

para autorização da construção referente ao projeto; autorização administrativa para a 

produção de forma autônoma; depois deve ser pago um valor de quinhentos e cinquenta 

euros para o Fundo de Depósito Geral do Ministério do Tesouro e a autorização da 

construção ou instalação no telhado; a distribuidora tem um prazo de um mês para 
                                                           
208 MIRANDA, Victor Silva dos Passos. A lei alemã de fontes renováveis de energia em confronto com a 

Resolução Normativa nᵒ 482/2012 da ANEEL. Série Aperfeiçoamento de Magistrados 17 – 
Desenvolvimento sustentável. Disponível em: 
<http://www.emerj.tjrj.jus.br/serieaperfeicoamentodemagistrados/paginas/series/17/desenvolvimento_sust
entavel_128.pdf>Acesso em: 11 maio 2018, p. 131. 
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assinar o contrato e devolver ao particular. No que tange à tributação a ser paga, essa se 

vincula ao Imposto de Renda a ser pago na declaração anual209. 

No caso do exemplo acima citado da cidade de Valência, na Espanha, apesar 

de a burocracia inicial mostrar-se um pouco intrincada, e o produtor também tem de 

arcar como todos os custos da instalação, mas o respeito ao prazo por parte da 

distribuidora e a vinculação ao Imposto de Renda traz certas vantagens em comparação 

como sistema brasileiro. 

No caso dos Estados Unidos, por ser considerado um dos principais países 

consumidores de energia no mundo, vem tomando medidas para equacionar essa 

questão. Uma medida vantajosa para o produtor é por meio de uma política de produção 

de geração distribuída por meio de fontes renováveis, na qual, os produtores recebem 

créditos fiscais, sob 30% do valor gasto com a instalação do sistema, que podem ser 

utilizados no mesmo ano fiscal em que a energia é produzida, havendo um período de 

vinculação de 10 anos com o governo210. 

Sabe-se que os Estados Unidos é um dos países que mais crescem em mercado 

de produção de energia renovável no mundo, ladeado pela China e Alemanha. 

A título de sugestão, deveriam ser instituídas mais políticas de incentivos e 

uma maior divulgação de instalação de sistemas de micro e minigeração de energia. É 

necessário adequar o modelo de negócios e as tarifas reguladas para incrementar a 

geração distribuída. A estrutura econômica correta pode prover os incentivos 

necessários para a ampliação da micro e minigeração distribuída no Brasil. 

Como forma de incentivar a disseminação da micro e minigeração poderia ser 

proposta uma tarifa diferenciada para domicílios residenciais que adotassem esse tipo de 

tecnologia. 

Vanderlei Afonso Martins sugere como instrumento de estímulo uma redução 

de 12% da tarifa de energia elétrica, segundo ele, esse valor seria fator de atrativo para 

as famílias que aderissem à micro e minigeração. Ele ainda projeta que, no que diz 

                                                           
209 LLOBELL, María José Fernandes. Energías renovables: estúdio de viabilidade de uma instalación 
solar fotovoltaica (huerto solar).  Valência (ES): Universidade Politécnica de Valência, 2012, p. 43. 
Disponível em: 
<https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/27871/PFC_Mar%C3%ADa%20Jos%C3%A9%20Fern%C
3%A1ndez%20Llobell.pdf?sequence=1>Disponível em: 04 set 2018. 
210 GOSWAMI, D. Yogi; KREITH, Frank. Energy efficiency and renewable energy handbook. London: 
Routledge, 2015. Disponível em: <https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.1201/b18947-13>Acesso 
em: 04 set 2018. 
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respeito ao retorno no investimento, geraria uma redução de aproximadamente 6 anos, 

do total de período de compensação do investimento211. 

Ademais, se a energia exportada para a rede fosse mais valorizada do que 

aquela que é comprada da distribuidora, de maneira a incentivar a redução do custo da 

geração, poderia resultar em estímulo ao desenvolvimento da micro e minigeração 

distribuída, promovendo um ressarcimento mais adequado, uma vez que, a instalação do 

sistema é onerosa. 

O retorno no investimento mais expressivo pode ser um excelente atrativo para 

o consumidor, a ideia é fazer com que mais unidades se vinculem ao programa no 

sentido de provocar um crescimento para a produção em menor escala que repercuta 

positivamente para as distribuidoras também. 

Propõe-se, além disso, um sistema de financiamento para os consumidores 

residenciais que desejarem instalar a microgeração com taxas de juros mais baixas e 

pagamentos em longos prazos. 

O governo brasileiro vem tomando medidas para promover o incentivo a 

programas de instalação às energias renováveis. O Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social - BNDES - recentemente, tomou uma medida inovadora, pessoas 

físicas terão acesso a financiamentos para a instalação de sistemas de aquecimento solar 

e sistemas de cogeração (placas fotovoltaicas, aerogeradores, geradores a biogás e 

equipamentos necessários). Trata-se de uma medida para incentivar o cidadão brasileiro 

a investir em sustentabilidade e economia de energia. Os recursos poderão ser 

contratados em operações indiretas somente por meio de bancos públicos. Essa 

iniciativa é aliada ao Programa Fundo Clima, que é destinado a projetos de mobilidade 

urbana, cidades sustentáveis, resíduos sólidos, energias renováveis, máquinas e 

equipamentos eficientes e outras iniciativas inovadoras. O objetivo é financiar 

produções e aquisições com altos índices de eficiência energética ou que contribuam 

para redução de emissão de gases de efeito estufa. O Fundo Clima permite financiar 

80% dos itens apoiáveis ao custo final de 4,03% ao ano para pessoas físicas e jurídicas 

com renda até R$ 90 milhões212. 

                                                           
211 MARTINS, Vanderlei Affonso. Análise do potencial de políticas públicas na viabilidade de geração 
distribuída no Brasil. Tese de Mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2017, p. 69. 
212 BNDS. O Banco do Desenvolvimento Nacional. BNDES muda regra e pessoas físicas podem investir 
em energia solar. Disponível em: 
<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/bndes-muda-regra-e-
pessoas-fisicas-podem-investir-em-energia-solar>Acesso em: 13 jun. 2018. 
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Acredita-se que com programas como esse, haverá repercussões sociais, 

econômicas e ambientais. No social, mais consumidores passarão a comprar menos 

energia das concessionárias, vendendo o excedente para as distribuidoras. No 

econômico, a geração distribuída traz benefícios para o sistema elétrico, que poderá 

contar com mais energia na rede. No ambiental, percebe-se uma maior preocupação do 

Estado em viabilizar atitudes voltadas à sustentabilidade. 

Necessário se faz que surjam mais políticas públicas que permitam esse tipo de 

subvenção. Fato incontestável é que a microgeração e minigeração de energia precisa 

ser atrativa para expandir a adesão e incrementar a geração distribuída, caso contrário, a 

medida instituída pela Resolução 482/2012 não alcançará seu verdadeiro objetivo, que é 

promover o desenvolvimento. 

A isenção de impostos, ou mesmo a redução em razão significativa para o 

consumidor, na compra de equipamentos seria outra medida sugerida para viabilizar a 

geração distribuída de energia, que tornaria mais viável a adesão ao programa. 

Segundo estudos realizados por Vanderlei Affonso Martins, a exclusão do 

ICMS, dos impostos de importação, do PIS e do COFINS reduziria os custos da 

tecnologia para aquisição de energia fotovoltaica em 21%213. 

A maioria dos Estados brasileiros aderiu ao Convênio ICMS 16/2015, para a 

isenção do ICMS para energia solar voltada para micro e minigeração, são 23 estados ao 

todo e mais o Distrito Federal, somente o Amazonas, o Paraná e Santa Catarina não 

aderiram. 

Contudo, ainda há o PIS e COFINS e os custos da aquisição dos equipamentos, 

que por terem seus componentes em sua maioria importados, recaem sobre eles tributos 

de importação, que tornam a compra pouco acessível para a população.  

Os Estados ao permitirem a isenção do ICMS, que é um tributo estadual, 

fizeram sua parcela de incentivo à micro e minigeração.  Agora, cabe à União fazer sua 

parcela de colaboração isentando ou reduzindo os impostos que são de sua competência, 

como o PIS e COFINS, uma legislação que realizasse tal feito seria grande medida de 

incentivo para a geração distribuída. 

A regulação poderia ser aperfeiçoada com a estipulação de um período 

determinado de vinculação entre as partes, distribuidora e consumidor que acessa. 

                                                           
213

 MARTINS, Vanderlei Affonso. Análise do potencial de políticas públicas na viabilidade de geração 
distribuída no Brasil. Tese de Mestrado. Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2017, p. 77. 
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Sendo esse prazo determinante para que a distribuidora se comprometa a negociar a 

energia no período estipulado entre as partes envolvidas. Tal medida traria mais 

segurança jurídica à relação, considerando que a desistência por parte da distribuidora 

traria enorme prejuízo ao consumidor produtor de energia. 

Incentivos no Imposto de Renda dos consumidores que adquirissem os 

instrumentos para micro e minigeração de energia, com reembolso realizado por meio 

dos rendimentos tributáveis com previsão legal, seria um excelente meio de fazer 

prosperar a geração distribuída. 

A respeito desse reembolso pelo Imposto de Renda, ele poderia ser realizado 

no ano seguinte, assim como os demais valores restituíveis. Sugere-se que, se a Receita 

Federal considerar que isso possa onerar demais os cofres públicos, esse reembolso 

ocorra parceladamente. 

Recomenda-se, ainda, a utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS, para aqueles que o possuem, é claro que para a viabilização disso seria 

necessária a autorização legal, mas também seria uma interessante medida de fomento. 

É imperioso que se pense também em incentivos fiscais como medidas de 

incentivo para fomentar a produção de energias renováveis. 

Compreende-se que incentivos ou benefícios fiscais são medidas legais que 

consentem em redução ou extinção de determinado tributo com a finalidade de 

direcionar os agentes econômicos a tomarem determinadas condutas desejáveis pelo 

Estado214. 

Como a carga tributária em nosso país é considerada bastante alta, ela é 

obstáculo para algumas atividades promotoras do desenvolvimento. 

Por isso, trazer mais vantagens no âmbito tributário para a produção de energia 

no campo da micro e minigeração teria dois aspectos promissores a serem elencados: o 

desenvolvimento econômico do setor, refletindo na ampliação de um novo mercado, a 

abertura de novos postos de trabalho e atividades correlatas, bem como, a promoção 

para as energias renováveis. 

Nessa senda, Seixas e Xavier sugerem que a redução de alíquotas dos tributos 

que incidem para a aquisição da instalação de produtos necessários à micro e 

minigeração de energia, para que ocorra uma diminuição da quantia paga pelos 

                                                           
214

 ELALI, André. Incentivos fiscais, neutralidade da tributação e desenvolvimento econômico: a questão 
da redução das desigualdades regionais e sociais. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; ELALI, André; 
PEIXOTO, Marcelo Magalhães (Coord.). Incentivos Fiscais: questões pontais nas esferas federal, 
estadual e municipal. São Paulo: MP, 2007, p. 48. 
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consumidores. Eles destacam a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, 

o Imposto de Importação, o PIS/PASEP-Importação, o COFINS-Importação e o 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. É dito que, mesmo 

que os incentivos fiscais incidam diretamente sobre aqueles que comercializam os 

equipamentos, a redução refletiria no orçamento para aquisição do consumidor final. 

Propõem-se ainda incentivos incidindo acerca do Imposto sobre Propriedade e 

Territorial Urbana (IPTU), que é de competência municipal. Como fomento para as 

unidades residenciais que aderissem à microgeração, tendo o Município como o fiscal 

no implemento e utilização do sistema para que esse exista de maneira compatível com 

os moldes legais adotados215. 

Existem várias possibilidades de incrementar a produção de energias 

renováveis, pois o setor possui diversas particularidades que são possíveis pensar em 

inúmeras maneiras de incentivar com o propósito de estimular o desenvolvimento 

sustentável.  

Vislumbra-se com a Resolução 482/2012 um grande potencial de crescimento 

de geração distribuída de energia, porque pode trazer várias consequências benéficas 

para o setor elétrico e para a economia de modo geral. No entanto, ainda existem alguns 

óbices que envolvem a instrução normativa que entravam o desenvolvimento de sua 

exploração, por isso, algumas medidas de ajustes em sua redação, atrelado com políticas 

públicas eficientes podem tornar a Resolução mais efetiva naquilo que ela se propõe. 

Corroborando com esse pensamento está o raciocínio de Alexandre Campos 

Gomes de Souza e Bruno Goulart de Freitas no sentido de que a intervenção regulatória 

na economia deve ocorrer de modo que resulte em incentivos os quais mitiguem as 

externalidades negativas e estimulem as positivas216. 

Almeja-se que as normas sejam eficazes de maneira a influenciar o 

comportamento daqueles que governam, alinhando com os interesses da sociedade, de 

modo a se alcançar o bem-estar social. 

                                                           
215 SEIXAS, Luiz Felipe Monteiro; XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. Energias renováveis no Brasil: 
perspectivas fiscais para o setor. In: XAVIER, Yanko Marcius de Alencar; ALVES, Fabrício Germano; 
GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar. Direito das energias renováveis e desenvolvimento. Natal: 
EDUFRN, 2013, p. 33-34. 
216 SOUZA, Alexandre Campos Gomes de; MACHADO, Bruno Goulart de Freitas. Sistemas 
fotovoltaicos de micro e minigeração distribuídas: mecanismos de incentivos e perspectivas de expansão 
à luz da Resolução nᵒ 482/2012 da ANEEL. Disponível em: < 
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/biblioteca/cadernos-de-financas-publicas-
1/cfp16alexandrecampos.pdf>Acesso em: 14 maio 2018. 
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Contemporaneamente, a sociedade dever propugnar por um espírito voltado 

para a concretização jurisdicional direcionado ao desenvolvimento sustentável. Fazem-

se necessárias grandes transformações que atinjam espaços jurídicos, políticos, 

econômicos e culturais, inclusive com o surgimento de novos atores sociais e novas 

demandas217. 

Apresentam-se aqui várias atitudes e providências que poderiam aprimorar os 

institutos de micro e minigeração de energia elétrica brasileira, para algumas delas 

seriam necessárias políticas públicas, outras poderiam ser modificações e alterações na 

própria Resolução 482/2012, ou mesmo, edição de leis que tornassem mais viáveis os 

novos modelos de negócios implantados com essa Resolução. Vale lembrar que essas 

disposições aqui sugeridas dependem daqueles que estão no poder, administram e 

editam as leis em nosso país e o direcionamento político que eles escolhem como 

prioridade. 

 

  

                                                           
217 BODNAR, Zenildo. A concretização jurisdicional dos princípios ambientais. In: PES, João Hélio 
Ferreira; OLIVEIRA, Rafael Santos de. Direito ambiental contemporâneo. Curitiba: Juruá, 2009, p. 31. 
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5. CONCLUSÃO 
 

Tendo em vista os aspectos observados neste trabalho inicialmente, constata-se 

que a Ordem Econômica constitucional, ao estabelecer os seus princípios, vincula a 

produção normativa infraconstitucional, quanto à atuação estatal, no sentido de que, os 

escopos eleitos pelo constituinte direcionam para o respeito à dignidade dos indivíduos, 

a perseguição da justiça social, o respeito ao homem, a valorização do trabalho e da 

livre iniciativa. 

Dessa maneira, justifica-se a intervenção estatal no campo econômico, para a 

efetiva concretização dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a 

serem alcançados, tais sejam eles, construir uma sociedade livre, justa e solidária, 

garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as 

desigualdades sociais e regionais, e ainda, promover o bem de todos, sem preconceito 

de origem, raça, sexo, cor, idade, e quaisquer outras formas de discriminação. 

A Constituição Federal de 1988, por meio de seus princípios fundantes, bem 

como aqueles que estruturam a Ordem Econômica, direcionam para o desenvolvimento 

em seus vários aspectos. Ela possui valores que espelham e refletem aquilo que é mais 

significativo para a sociedade, guiando para a melhoria do ser humano e sua qualidade 

de vida. 

Nesse contexto, a atuação estatal na atividade econômica foi reduzida, sendo 

delineada em um perfil de Estado regulador, sem perder o lastro da justiça social e do 

bem-estar da sociedade. 

Embora se reconheça que o papel do Estado implica efeitos nas dimensões 

econômicas e na vida das pessoas, ele está subordinado às leis. Além disso, 

compreende-se a regulação como um conjunto de medidas legislativas, administrativas 

e políticas públicas, com a inclusão de atividades de fiscalização, incentivo e 

planejamento. 

Assim, resta ao Estado ser um promotor do desenvolvimento, editando leis que 

orientem nesse sentido, instituindo políticas públicas benéficas à população, 

fiscalizando e fornecendo as balizas para as atividades econômicas. 

A energia, por sua vez, é considerada como uma mola propulsora da economia 

e está intrinsecamente relacionada a diversos ramos das atividades humanas, em razão 

da sua essencialidade. Por isso, ela deve ter acesso universal e ser planejada visando à 

sustentabilidade. 
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De tal modo, a utilização de energia de forma adequada ou mais hábil deve 

conduzir a melhores níveis de desenvolvimento. Relevante mencionar que a tecnologia 

tem papel imprescindível nesse processo, ela deve ser empregada de maneira a trazer 

mais eficiência e conforto para a vida da sociedade. 

Todavia, desenvolver não pode significar provocar a escassez dos recursos 

naturais, para tanto, é necessário haver uma compatibilização da economia com a 

preservação ambiental. Inclusive, um dos princípios da Ordem Econômica 

Constitucional é direcionado para a defesa do meio ambiente, sob a luz do artigo 170, 

inciso VI, da Carta Magna. 

Ademais, a estrutura institucional da regulação dentro do mercado de energia é 

harmonizada com os parâmetros da Ordem Econômica, que converge para a geração, 

transmissão, distribuição, no intento da prosperidade do setor. 

As diretrizes constitucionais sobre o setor elétrico, juntamente com todo o 

conjunto amplo e articulado de institutos, têm o escopo de garantir o suprimento de 

energia elétrica com proteção na tutela ambiental. 

As instituições, que fazem parte do setor elétrico, dentro de suas atribuições, 

têm funções bastante diversificadas, mas que de modo amplo pode dizer que possuem 

papel econômico e político. O arcabouço legal é bastante vasto e complexo, permeado 

de leis, decretos e instruções normativas. Nesse se percebe o monopólio da produção 

energética pelo ente estatal, mas que no decorrer da história foi flexibilizado para 

abertura gradual do mercado, a citar o exemplo dos produtores independentes. 

A geração de energia elétrica no Brasil é um serviço público rigidamente 

regulado, cujo monopólio pertence à União, concentrado na produção advinda de 

grandes usinas hidroelétricas. Portanto, a diversificação da matriz elétrica passa a ser 

compreendida como um tema de extrema relevância, quando relacionado à questão da 

segurança e eficiência energética. 

Diante disso, a geração distribuída a partir da energia renovável mostra-se 

como tendência ao novo modelo para o setor elétrico, resultando em oportunidades e 

desafios. Primeiro, porque pode viabilizar alternativas de novos negócios e de 

autossuficiência. Entretanto, existem problemas de ordem técnica consequentes desse 

recente desenho estrutural no sistema elétrico, exigindo mudanças e adaptações. 

A Resolução Normativa 482/2012 e suas atualizações permitindo a micro e 

minigeração de energia elétrica advinda de fontes renováveis, dentro de um sistema de 

compensação em créditos posteriores, surgiu com o objetivo de revolucionar a maneira 
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como se produz energia elétrica em nosso país. Essa resolução rompe novas fronteiras, 

inovando o curso da história da produção energética brasileira. 

Existem vários aspectos a serem mencionados com o advento dessa instrução 

normativa, inicialmente, cita-se a geração distribuída da energia, tendência para o futuro 

da produção energética. Em outro plano, temos a questão ambiental em face do 

desenvolvimento sustentável difundido pelo artigo 225, da Constituição Federal de 

1988. Ainda em âmbito constitucional, tem-se a promoção do desenvolvimento 

nacional, a tentativa de reduzir as desigualdades regionais e sociais, com ampliação do 

acesso ao programa. 

Ainda como aspecto promissor, aponta-se a segurança energética com o 

aumento da energia injetada na rede pelos micro e miniprodutores. Essa se relaciona 

também com a autossuficiência do país em seu suprimento energético, que remete à 

questão da soberania nacional. 

Do ponto de vista do consumidor, esse tem vantagens econômicas por meio do 

sistema de compensação, direcionando-o para autonomia na produção de energia, uma 

vez que, ao aderir ao programa, deixa de depender da distribuidora de energia. Percebe-

se que, há uma mudança no paradigma da produção energética, antes concentrada no 

Poder Público. Em outra vertente, para as distribuidoras, é mais energia sendo inserida 

na rede, representando menos dependência das grandes hidroelétricas. 

Além disso, dentro da expressão do desenvolvimento, é um estímulo à 

iniciativa privada, que deve ser incentivada pelo Estado a gerar empregos e renda. Isso 

porque o sistema apresentado representa hoje uma grande oportunidade de abertura de 

novos negócios para empresas e particulares, enquadrando-se numa visão participativa 

de futuro sustentável e visão ambiental acertada. 

Em contrapartida, existem fatores desfavoráveis pelo sistema da Resolução 

482/2012. O primeiro deles é o custo da instalação do sistema, que é bastante oneroso 

para grande maioria dos consumidores, atrelado a isso, o retorno no investimento é 

muito lento, sendo necessário um longo período para se alcançar a compensação dos 

custos envolvidos. 

Ainda faltam incentivos, por parte do Poder Público, que poderia difundir 

ainda mais o sistema por intermédio de programas sociais, linhas de crédito, 

financiamentos e redução dos tributos envolvidos como foram demonstrados. 

Há outros óbices observados, que foram apresentados no decorrer desta 

dissertação, como por exemplo, a complexidade na compreensão de próprio texto da 
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Resolução, que se mostra de difícil entendimento e análise. Além disso, percebe-se 

muita burocracia na parte administrativa, como demonstram as instruções normativas da 

ANEEL que envolvem o sistema de micro e minigeração de energia. 

Em síntese, vislumbra-se na Resolução 482/2012 o desenvolvimento nos 

moldes constitucionais em sua tríade de aspectos ambiental, social e econômica. Há 

incentivos para as energias renováveis, voltados para a sustentabilidade, como 

participação do Poder Público e da sociedade. 

Observam-se incentivos sociais, pois por meio do novo modelo, há 

possibilidade de gerar mais empregos e rendas, se mais pessoas aderirem ao programa, 

enxergam-se perspectivas de impulsionar um novo mercado, bem como atividades 

relacionadas. 

Outrossim, compreende-se o desenvolvimento econômico para o Estado, com a 

ampliação da produção de energia, a autonomia do consumidor na produção e o 

estímulo à livre iniciativa que, de modo amplo, refletem de maneira promissora para 

todo país. 

Apresentam-se aqui várias possibilidades de melhoria na regulação. 

Inicialmente, seguindo modelos prósperos de países onde a geração distribuída já é 

consolidada.  

A redução na tarifa de energia também seria um atrativo para que mais pessoas 

aderissem ao sistema de micro e minigeração, principalmente, para as unidades 

residenciais. Cita-se ainda a redução nos custos de instalação como algo bastante 

vantajoso. 

Sugere-se para aperfeiçoamento na regulação, também, mais financiamentos 

por meio de instituições bancárias parceiras, reembolsos futuros por meio do Imposto de 

Renda – IR e saques no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS para 

aquisição de material voltado à micro e minigeração de energia. 

Diante do exposto, atenta-se para a importância de se constituir e fomentar um 

ambiente regulatório mais favorável e comercial a maior inserção da micro e 

minigeração de energia em residências e estabelecimentos de pequeno e médio porte. 

Haja vista a necessidade de atuação do governo junto à iniciativa privada por intermédio 

de medidas incentivadoras que visem apoiar essa modalidade de tecnologia entre os 

consumidores. 
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A adequação do regime jurídico vigente para a atividade de produção de 

energia nos moldes da Resolução 482/2012 deve ser suscitada vislumbrando um 

estímulo ao desenvolvimento em seus múltiplos aspectos. 

Enfim, o estudo do desenvolvimento é relevante ao direito, porque trata de 

reger questões afetas à vida das pessoas e à dinâmica da sociedade. Nesse sentido, o 

saber jurídico deve facilitar o intercâmbio e compartilhamento do conhecimento como a 

função de identificar, discutir e propor soluções para os dilemas sociais. 
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