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A SUSTENTABILIDADE DA GERACÃO DISTRIBUÍDA 
uscando incentivar a figurado pro
sumido r (termo derivado das pala
vras "produtor" e "consumidor"), a 
Agência Nacional de Energia Elétrica 

(Aneel) foi bastante ágil e regulamentou a 
geração distribuída através da Resolução. 
482/2012, posteriormente alterada pela 
Resolução 687/2015, instituindo subsídios 
para que os consumidores pudessem in
vestir na sua própria produção de energia, 
por meio de sistemas de geração que po
dem ser utilizados em residências, comér
cios e fábricas, com até 75 kW (micro) e 5 
MW (mini) de potência instalada. 

Entretanto, a atual disseminação dessa 
tecnologia elevou· o grau de risco dos agen
tes que suportam os efeitos desses benefí
cios, o que, associado à revisão já prevista da 
norma, fez com que aAneel instaurasse a 
Audiência Pública 001/2019 para discutir o 
aprimoramento da sistemática vigente, so
bretudo no que diz respeito à necessidade 
de manutenção, prazo de duração e trans
parência desses subsídios, com a adoção de 
gatilhos para determinar o momento de 
transição do modelo atual para a nova regu
lamentação, na medida em que o segmento 
for se expandindo no mercado de energia 

Nesse contexto, após a 1 a Fase da AP 
001/2019, encerrada no último dia 09/05, 
que contou com mais de 250 contribuições 
enviadas por lOS agentes, incluindo três 
sessões presenciais em Fortaleza, São Pau
lo e Brasílla, toma-se evidente uma contra
posição de interesses na modificação das 
regras desse modelo, em que, de um lado, 
estão as concessionárias de distribuição e 

alguns conselhos de consumidores susten
tando que o atual sistema não remunera 
todos os custos inerentes ao fornecimento 
de energia elétrica, tomando os subsídios 
demasiadamente onerosos aos demais 
usuários, e, de outro lado, os investidores e 
grupos interessados na regulamentação vi
gente, que defendem a manutenção dos 
subsídios até que a geração distribuída se 
consolide na matriz energética nacional. 

De acordo com a parcela que busca 
preservar o modelo atual, os subsídios são 
necessários e devem ser mantidos, da for
ma como estão, para não comprometer 
todas as vantagens e a atratividade desse 
modelo, considerado uma tendência 
mundial, sugerindo-se, em paralelo, um 
adiamento ila revisão da norma. Em con
trapartida, os grupos mais afetados pores
ses subsídios alegam que a geração distri
buída já é sustentável, de forma que are
gulamentação instituída em 2012, e revi
sada em 2015, cumpriu sua missão, sendo 
louvável, nesse momento, um exame mais 
cuidadoso do custo-benefício desses sub
sídios, para que não se crie um incentivo 
excessivo e desnecessário ao sistema. 

No entanto, o que chamou atenção nes
sa discussão foi a ausência de uma aborda
gem na perspectiva jurídica acerca da for
ma pela qual os subsídios foram instituí
dos. Nesse particular, verifica-se que a 
Aneel, ao prever um avanço tecnológico de 
potencial disruptivo, ocupou um espaço 
que deveria ser precedido por lei, conside
rando que, a partir da REN 482/2012 insti
tuindo subsídios à geração distribuída, foi 

. ~ . 

implementado um regime específico com de concessão, mas sim por meio da Conta 
novos direitos e obrigações aos concessio- de Desenvolvimento Energético (CDE), 
nários e permissionários de serviços públi- que já é paga por todos os usuários, por 
cos, além de um benefício tarifário sem a meio de encargo na tarifa de energia, e foi 
devida correspondência legal dos recursos, instituída justamente para custear as poli
o que é contrário ao nossq ordenamento ticas públicas do setor elétrico brasileiro. 
jurídico (art. 175, parágrafo único, I e ill, da Nesse cenário, ainda que a solução apon-
CF /88, e art. 35 da Lei 9.07 4/95). tada [CDE] se encaixe no ordenamento jurí-

Além da questão formal de competên- dico vigente, tudo indica que, ao deslocar o 
cia, poucos demonstraram quais seriam es- protagonismo do setor elétrico para o con
ses subsídios, até porque, hoje, eles estão sumido r cativo de energia, a geração distri
implícitos de acordo com a regulamenta- buída seguirá crescendo no Brasil, de modo 
ção vigente, prejudicando a tão desejada que a revisão dos subsídios é ponto crucial 
transparência Iia tarifa de energia paga pelo para garantir a sustentabilidade desse mo
consumidor. Assim, de acordo com aAnáli- dela. Espera-se, assim, uma 2a Fase daAP 
se de Impacto Regulatório realizada pela 001/2019 para discussão sobre o tema, es
Aneel, esses subsídios, que, na verdade, são pecialmente no que se refere a regra de tran- · 
despesas não expostas aos prosumidores, sição sugerida, uma vez que aAneel, ao pu
pressionam diretamente o fluxo de caixa xar o gatilho, deve mirar na solução com 
das concessionárias de distribuição, repre- maior segurança jurídica e viabilidade eco
sentando, em escala nacional, um repasse _nômica para todos os atores envolvidos. A 
adicional de R$ 4, 7 bilhões aos demais con- questão agora é "como fazer'', considerando 
sumidores, até 2035, no caso de manuten- que estamos em um contexto em que os in
ção das regras atualmente vigentes. vestimentas em geração de energia renová

Diante disso, uma alternativa que pode vel não podein retroceder, o que toma a ta
vir a ser ponderada está no art. 26, § 1 o, da refa do regulador ainda mais imprescindível 
Lei 9.427/96, que permite àANEELinstituir e desafiadora, na medida em que a regula
desconto não inferior a 50% nas tarifas de , ção consegue acompanhar, ao menos à 
uso dos sistemas de transmissão e distri- frente do processo legislativo, os avanços 
buição para empreendimentos com base tecnológicos que, inevitavelmente, impul
em fontes r~nováveis, tal como é a geração sionam e direcionam o rumo da história. · 
distribuída Dessa forma, além de corrigir a 
questão formal de competência, os subsí-
dios da geração distribuída deixariam de JOSÉ BATISTA SOARES NETO 
ser implícitos e seus impactos não seriam 
suportados por uma distribuidora e seus 2) 2) Do escritório Baggio &. Costa Filho 
consumidores de uma determinada área Sociedade de Advogados 


