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 PROJETO DE LEI N° 5.829, DE 2019 

 (DO SR. SILAS CÂMARA)  

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei n° 5.829, de 2019, que altera o 

art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as 

seguintes redações. Pendente de Parecer das Comissões de: Minas e Energia; Finanças e 

Tributação; e Constituição e Justiça e de Cidadania. (T 62 e T 64) APROVADO O RQU 

N° 2.756/20, EM 08/12/20. 

RELATOR: DEP. LAFAYETTE DE ANDRADA (REPUBLICANOS/MG) 

 

Assessoria Técnica: Telton Corrêa 

 

RESUMO: 

O Projeto de Lei nº 5.829/2019, de autoria do Dep. Silas Câmara, trata de 

descontos nas tarifas para incentivar a microgeração e minigeração distribuída, que 

produz energia a partir de painéis fotovoltaicos – a chamada energia solar. Esses 

sistemas de geração podem ser instalados nas próprias unidades consumidoras 

residenciais ou em “fazendas” de energia solar, que produzem energia para uso próprio 

ou para outras unidades consumidoras, e por isso são chamados de Geração Distribuída 

(GD). Atualmente, o gerador dessa energia pode se beneficiar de um desconto de 100% 

na Tarifa de Uso do Serviço de Distribuição – chamada TUSD Fio B, que é paga à 

distribuidora local. Esse incentivo possibilitou o crescimento do setor, porém a Aneel 

apresentou, em 2019, uma proposta para retirar integralmente esse subsídio. 

O Substitutivo do Relator, Dep. Lafayette de Andrada, estabelece um prazo 

de 25 anos para a extinção dos subsídios para os atuais contratos, e para aqueles que 

assinarem até 12 meses após a publicação da lei. Também mantem o Sistema de 

Compensação de Créditos de Energia, no qual é facultado aos microgeradores e 

minigeradores compensar os excedentes de energia gerados pelo gerador-consumidor 

com a distribuidora, abatendo do seu consumo próprio e reduzindo a conta de energia. 

Para os novos contratantes, as regras preveem um pagamento gradual da TUSD Fio B 

em 10 anos, com um rateio progressivo entre a unidade consumidora e a Conta de 

Desenvolvimento Energético -CDE.  

No mérito, entendemos que é válida a proposição do Substitutivo ao PL 

5.829/2019, considerando os benefícios diretos da GD e a possibilidade do incentivo ao 

crescimento dessa fonte na matriz energética ainda por um prazo adequado. Em termos 

de custo, a Aneel calcula o gasto de R$ 55 bilhões até 2030 com a subvenção, porém a 

própria agência considera que o sistema também possibilita ganhos que incluem a 

redução de gastos com a compra de energia elétrica, postergação de investimentos em 

novas usinas de geração ambientalmente mais impactantes, linhas de transmissão e 

infraestrutura de distribuição, redução de perdas, alívio na operação do sistema, 

diminuição do acionamento de termelétricas mais caras e poluentes, entre outros. 
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Como observado em outros países que incentivam a expansão das fontes de 

energia renováveis, os custos são em geral sustentados pelos consumidores de energia e 

pelo sistema elétrico como um todo, e também por meio de incentivos fiscais e políticas 

de financiamento público, o que infelizmente não é feito pelo atual governo. 

Portanto, somos favoráveis à aprovação do Substitutivo ao PL Nº 

5.829/2019. 

 

Introdução: 

O Substitutivo do relator, Dep. Lafayette de Andrada, apresentado em 19 de 

abril, se propõe a instituir um marco regulatório da minigeração e microgeração 

distribuída no país. Anteriormente, em 2019, a matéria foi discutida no âmbito da 

Comissão de Minas e Energia, porém o Relatório apresentado não foi votado.  

A Geração Distribuída (GD) pode ser definida como uma fonte de energia 

elétrica realizada pelo próprio consumidor, e conectada diretamente à rede de 

distribuição. Trata-se de um sistema de geração de energia em micro e pequena escala 

que está em expansão no mundo todo, em especial na geração fotovoltaica (placas 

solares) em prédios e residências.  

Desde 2012, o consumidor brasileiro pode gerar sua própria energia elétrica a 

partir de fontes renováveis e inclusive fornecer o excedente para a rede de distribuição 

de sua localidade. A geração distribuída no Brasil tem como base o net metering, no 

qual o consumidor, após descontado o seu próprio consumo, recebe um crédito na sua 

conta pelo saldo positivo de energia gerada e inserida na rede (em kWh) na próxima 

fatura e terá até 60 meses para utilizá-lo. No entanto, o micro gerador não pode 

comercializar o montante excedente da energia gerada por GD entre eles. A rede elétrica 

disponível é utilizada como fornecedora quando a energia gerada localmente não é 

suficiente para satisfazer as necessidades de demanda do consumidor, o que geralmente 

é o caso para fontes intermitentes de energia, como a solar. 

 

Crescimento da GD no Brasil: 

Os estímulos à Geração Distribuída se justificam pelos potenciais benefícios 

que tal modalidade pode proporcionar ao sistema elétrico. Entre eles, estão o baixo 

impacto ambiental, a redução no carregamento das redes, a minimização das perdas e a 

diversificação da matriz energética. 

O modelo atual isenta geração fotovoltaica instalada em casas e empresas 

que atuam como geradores de GD do pagamento de encargos e uso da rede de 

distribuição e transmissão. Dados da Aneel mostram que em 2020 havia 441,7 mil 

unidades consumidoras beneficiadas com a economia no custo de energia elétrica, 

conquistada com a instalação de uma usina própria de produção de energia em suas 

casas e comércios ou pequenas indústrias. No total, são 346.700 usinas operando, 

mercado que é dominado pela tecnologia fotovoltaica, com 97,1% de market share. 

Esse perfil de mercado foi possível devido principalmente a quatro fatores: 

(i) alteração da Resolução nº 482/2012 da Aneel, que amplia as possibilidades de 

negócios em geração distribuída, permitindo a adoção por uma maior parcela de 

geradores; (ii) isenções tributárias, de PIS/COFINS e ICMS (em 23 unidades 

federativas) sobre a energia compensada pela unidade consumidora, o que aumenta a 
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viabilidade financeira do investimento; (iii) reajuste das tarifas de eletricidade acima da 

inflação nos últimos dois anos; (iv) redução no preço dos sistemas fotovoltaicos. 

Em 2020, o Brasil ultrapassou a marca de 7 GW de potência operacional da 

fonte fotovoltaica em usinas de grande porte e pequenos e médios sistemas instalados 

em telhados, fachadas e terrenos, informou a Associação Brasileira de Energia Solar 

Fotovoltaica (ABSOLAR). A cadeia produtiva de instalação e serviços ampliou-se 

muito nos últimos 5 anos, e contabiliza mais de 210 mil empregos acumulados desde 

2012. 

No caso de grandes empresas, a lista com maiores potências em geração 

distribuída no Brasil é liderada pela Bom Futuro Agrícola, empresa da família Maggi, e 

pela telefônica Claro, com 16 MW cada uma. Entre os 20 primeiros, há bancos, como o 

Santander e a Caixa Econômica Federal, empresas de varejo (Sendas Distribuidora, 

Magazine Luiza e Lojas Americanas) e outras companhias do agronegócio, como a JBS. 
 

Figura 1 – Evolução do número de instalações de microgeração. (Fonte: Aneel, 2019) 

 
 

A geração pode ser instalada nas próprias unidades consumidoras (geração 

local) ou em espécie de condomínios ou “centrais de energia solar” que produzem 

energia para diversos clientes. Cerca de um quinto da capacidade é gerado longe das 

unidades consumidoras, nos condomínios ou fazendas, no modelo conhecido como 

geração remota.  
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Figura 2 – Distribuição por região dos sistemas de microgeração fotovoltaicas conectados no sistema 

elétrico nacional. (Fonte: Aneel) 

 
 

Caso a energia injetada na rede seja superior à consumida, cria-se um 

“crédito de energia” que não pode ser revertido em dinheiro, mas pode ser utilizado para 

abater o consumo da unidade consumidora nos meses subsequentes ou em outras 

unidades de mesma titularidade (desde que todas as unidades estejam na mesma área de 

concessão), com validade de 60 meses. Um exemplo é o da microgeração em unidades 

residenciais: de dia, a “sobra” da energia gerada pela central é passada para a rede; à 

noite, a rede devolve a energia para a unidade consumidora e supre necessidades 

adicionais. Portanto, a rede funciona como uma bateria, armazenando o excedente até o 

momento em que a unidade consumidora necessite de energia proveniente da 

distribuidora. 
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Figura 3 – Exemplos que demonstram os custos para o consumidor/produtor de geração distribuída, 

conforme a legislação atual. (Fonte: F. de São Paulo, 08/01/2020). 

 
 

Análise do Substitutivo ao PL nº 5.928, de 2019: 

A seguir é feita a análise dos principais dispositivos do substitutivo ao PL:  

a) Definições técnicas sobre a abrangência da Geração Distribuída (art. 

1º): 

O Substitutivo define, entre outros conceitos técnicos, a microgeração como 

uma central geradora de energia elétrica, com potência instalada, em corrente alternada, 

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 

de energia elétrica por meio de instalações de unidades consumidoras. Para a 

minigeração, o conceito é a central geradora de energia elétrica que não se classifica 

como microgeração distribuída e que possua potência instalada, em corrente alternada, 

maior que 75 kW e menor ou igual a 5MW e que utilize cogeração qualificada, 

conforme regulamentação da ANEEL, ou fontes renováveis de energia elétrica, 
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conectada na rede de distribuição de energia elétrica por meio de instalações de 

unidades consumidoras. Também foram definidos tecnicamente os sistemas híbridos, 

que são as instalações de microgeração ou minigeração distribuída de produção de 

energia elétrica a partir da combinação de diferentes tecnologias. 

Dentro desses limites, podem ser incluídos sistemas fotovoltaicos 

residenciais e comerciais individuais ou coletivos (condomínios), incluindo 

empreendimentos em áreas rurais, até sistemas que podem atender desde empresas até 

uma fábrica ou indústria completa.
1
 

 

b) Apresentação de garantias para a instalação de minigeração 

distribuída (Art. 6º): 

O Substitutivo estabelece que, para projetos de minigeração distribuída, com 

potência instalada superior a 500 kW, a obtenção do parecer de acesso aos sistemas de 

distribuição, independentemente da fonte, os interessados deverão apresentar garantia 

de fiel cumprimento no montante de 2% do valor do investimento, conforme 

regulamentação da ANEEL. Ainda segundo a proposta, os termos da garantia deverão 

ser válidos até 30 dias após a entrada de operação comercial da última unidade de 

geração do empreendimento. 

 

c) Sistema de Compensação de Créditos de Energia (art. 10): 

O Substitutivo mantém o sistema de compensação de energia elétrica – 

SCEE, no qual a energia ativa é injetada por unidade consumidora com micro ou 

minigeração distribuída na rede da distribuidora local e cedida a título de empréstimo 

gratuito, sendo posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa ou 

contabilizada como crédito de energia de unidades consumidoras participantes do 

sistema. 

Nesse sistema, cria-se um “crédito de energia” que não pode ser revertido em 

dinheiro, mas pode ser utilizado para abater o consumo da unidade consumidora nos 

meses subsequentes ou em outras unidades de mesma titularidade (desde que todas as 

unidades estejam na mesma área de concessão), com validade de 60 meses. Dessa 

forma, os geradores/consumidores podem “trocar” os seus créditos de energia excedente 

com a distribuidora, para reduzir o pagamento de suas contas de energia.  

No texto do Relator, ficaram incluídos no SCEE os empreendimentos de 

microgeração ou minigeração distribuída com geração local ou remota; os integrantes 

de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras; com geração compartilhada 

ou integrante de geração compartilhada; e aqueles caracterizados como autoconsumo 

remoto (quando a geração é distante do ponto de consumo, porém são atendidos pela 

mesma distribuidora). Estão excluídos do SCEE os consumidores que optarem pela 

contratação de energia no mercado livre, conforme definido na lei nº 9.074/95 ou os 

consumidores especiais, definidos na Lei nº 9.427/96. 

 

                                                           
1
 Segundo a Absolar, uma usina fotovoltaica de 1.000 kW (1 MW) pode abastecer cerca de 650 

residências populares. 
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d) Regramento para compensação dos créditos de energia (Arts. 11 a 

16): 

Na proposta do Relator, a cada ciclo de faturamento, para cada unidade 

geradora/consumidora, a concessionária de distribuição de energia elétrica deve apurar 

o montante de energia elétrica ativa consumido e o montante de energia elétrica ativa 

injetado na rede pela unidade consumidora com micro ou minigeração distribuída em 

sua respectiva área de concessão. Após a apuração, os créditos podem ser utilizados da 

seguinte forma: (i) na mesma unidade consumidora que injetou a energia elétrica, para 

serem utilizados em ciclos de faturamento subsequentes, transformando-se em créditos 

de energia elétrica; (ii) em outras unidades consumidoras do mesmo 

consumidor/gerador, inclusive matriz e filiais, atendidas pela mesma concessionária ou 

permissionária de distribuição de energia elétrica; (iii) outras unidades consumidoras 

localizadas no empreendimento de múltiplas unidades consumidoras que injetou a 

energia elétrica; ou (iv)  em unidades consumidoras de titular integrante de geração 

compartilhada atendidas pela mesma concessionária ou permissionária de distribuição 

de energia elétrica. 

O consumidor-gerador titular da unidade consumidora onde se encontra 

instalada a microgeração ou a minigeração distribuída pode definir as unidades 

consumidoras que receberão os créditos excedentes de energia elétrica, estabelecendo o 

percentual que será alocado a cada uma delas ou a ordem de prioridade para o 

recebimento, a seu critério. O Substitutivo permite montar uma central geradora para 

agregar unidades de menor porte nos limites de potência para microgeração, até 500 kW 

de potência instalada, dentro da mesma matrícula de registro de imóvel, na mesma área 

de concessão, ou minigeração distribuída, também dentro da mesma matrícula de 

registro de imóvel na mesma área de concessão. 

 

e) Custos incidentes no faturamento dos consumidores/geradores de GD 

(Art. 17 a 21):  

Conforme o texto do Substitutivo, no faturamento das unidades 

consumidoras participantes do SCEE, a cada posto tarifário, exceto pela componente 

TUSD Fio B, todas as demais componentes tarifárias incidem somente sobre a diferença 

positiva entre o montante de energia elétrica ativa consumido e a soma da energia 

elétrica ativa injetada, do excedente de energia e do crédito de energia utilizados na 

compensação. 

A conta de energia elétrica é formada basicamente pelos custos de 

transmissão (Tarifa de Uso dos Serviços de Transmissão - TUSD Fio A), distribuição 

(Tarifa de Uso dos Serviços de Distribuição - TUSD Fio B), encargos setoriais, perdas, 

custo da energia e impostos.  

No caso dos geradores atuais da GD, conforme o texto do Relator, o 

faturamento incidirá sobre a demanda e/ou sobre a energia consumida, conforme o caso, 

em casos de excedentes injetados no sistema, exceto a Tarifa de Distribuição Fio B. Na 

prática, os consumidores/geradores terão incluídos no faturamento de suas contas os 

custos correspondentes ao saldo do seu consumo, após as compensações de eventuais 

créditos pelos excedentes gerados. Os créditos de energia elétrica expiram em 60 meses 

após a data do faturamento em que foram gerados. 



CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Liderança do Partido dos Trabalhadores  

Assessoria de Plenário 
 

 

8 

Também é prevista a possibilidade de utilização do abatimento de créditos 

para o caso de iluminação pública, conforme regulamento posterior da Aneel.  

 

f) Sobrecontratação de energia elétrica das concessionárias e 

permissionárias (Art. 22): 

Nesse dispositivo, o Substitutivo estabelece que, para todos os efeitos 

regulatórios, será considerada exposição contratual involuntária, dentre outros eventos 

previstos em regulamento ou disciplinados pela ANEEL, a sobrecontratação de energia 

elétrica das concessionárias e permissionárias de distribuição em decorrência da opção 

de seus consumidores pelo regime de microgeração e minigeração distribuídas. 

Conforme a regulamentação da Aneel, a exposição contratual involuntária 

ocorre quando não há o atendimento à totalidade do mercado de energia elétrica dos 

agentes de distribuição, geralmente por compra frustrada nos leilões regulados 

promovidos para contratação de energia elétrica ou a fatores extraordinários e 

imprevisíveis, assim reconhecidos pela ANEEL. Na prática, esses custos são ressarcidos 

por repasses da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE e da Conta 

Centralizadora – Conta-ACR. 

 

g) Limites tarifários das permissionárias cooperativas (Art. 23): 

Nos processos tarifários das cooperativas permissionárias de distribuição de 

energia elétrica, cujos mercados cativos sejam inferiores a 700 GWh/ano, a ANEEL 

deverá desconsiderar nas tarifas finais dos consumidores, os efeitos da geração 

distribuída implantadas nas suas áreas de distribuição. 

 

h) Utilização temporária da Conta de Desenvolvimento Energético – 

CDE para rateio da tarifa de distribuição (Art. 25 e 27): 

Para os novos empreendimentos que venham a ser instalados após 12 meses 

da publicação da lei, o Substitutivo propõe um período de transição de 10 anos até o 

pagamento integral da Tarifa de Distribuição Fio B e 40% da componente tarifária 

TUSD Fio A (Tarifa de Uso dos Serviços de Transmissão) incidente sobre a energia 

elétrica compensada pelas unidades consumidoras. Durante esse período, a proposta é 

que a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE custeará parcialmente o pagamento 

da componente tarifária TUSD Fio B incidente sobre a energia elétrica compensada 

pelas unidades consumidoras participantes do SCEE. Nesse caso, os percentuais serão 

na forma escalonada conforme a seguinte proporção: 
 

Tabela 1 - Rateio proposto pelo Substitutivo ao PL 5.829/19 para o pagamento da TUSD. 

Período de pagamento para 

novos empreendimentos de GD 

(após 12 meses da data de 

publicação da lei) 

Percentual do pagamento TUSD 

Fio B 

Unidade 

consumidora 
CDE 

Durante o 1º ano e o 2º ano  10% 90% 

Durante o 3º ano e o 4º ano 30% 70% 

Durante o 5º ano e o 6º ano 50% 50% 
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Dessa forma, as distribuidoras começarão a receber o pagamento da tarifa de 

transmissão dos empreendedores de GD logo após a publicação da lei, porém os 

recursos serão partilhados ao longo de 10 anos pelos geradores e pela CDE. 

O Substitutivo também estabelece que, após 12 meses da data de publicação 

da nova lei, as unidades consumidoras participantes ou que venham a participar do 

SCEE por meio de autoconsumo remoto acima de 500 kW de potência instalada não 

despachável ou por meio de participação em geração compartilhada em que um único 

titular, detenha 25% ou mais da participação do excedente de energia elétrica, com 

minigeração distribuída que tenha solicitado acesso a partir de 12 meses após a data de 

publicação desta lei, pagarão a totalidade da componente tarifária TUSD Fio B, e 

também 40% da componente tarifária TUSD Fio A (pelo uso da transmissão), assim 

como os encargos tarifários TFSEE, P&D e ONS aplicados ao regime de produção de 

energia por autoprodutor. 

 

g) Isenção da TUSD por 25 anos para os atuais geradores de GD (art. 

26): 

O Substitutivo propõe para as atuais unidades consumidoras participantes ou 

que venham a participar do SCEE em até 12 meses após a data de publicação da lei, a 

não compensação da TUSD Fio B, por até 25 anos da data de início da geração de 

energia elétrica pela microgeração ou minigeração distribuída. Em outras palavras, esses 

empreendimentos ficarão isentos do pagamento da tarifa de distribuição, mantendo a 

mesma diferenciação tarifária que recebem hoje, até o final de seus contratos. 

 

h) Expansão da oferta de GD por meio de chamadas públicas até atingir 

10% do mercado da Distribuidora (Art. 32): 

O parecer estabelece que, para efeitos da garantia do atendimento ao 

mercado de cada concessionária distribuidora, conforme estabelece a Lei nº 10.848, de 

2004, a contratação para geração distribuída deverá ser feita por cada concessionaria 

anualmente, até atingir 10% da carga do seu mercado individual. 

 

i) Utilização de recursos de P&D e eficiência energética para instalação 

de geração fotovoltaica em prédios públicos (Art. 33): 

O Substitutivo estabelece que os projetos de microgeração e minigeração 

distribuída serão considerados sistemas de geração de energia renovável elegíveis para 

enquadramento na Lei nº 9.991/200, que determina a aplicação de recursos de eficiência 

energética para instalar sistemas de geração de energia renovável em edificações 

utilizadas pela administração pública, quando tecnicamente viável e previamente 

autorizado pelo ente proprietário do prédio. Os recursos são provenientes de percentual 

(1%) da receita operacional líquida das concessionárias, e são aplicadas 50% em P&D e 

50% em programas de eficiência energética. 

 

Durante o 7º ano e o 8º ano 70% 30% 

Durante o 9º ano e o 10º ano 90% 10% 

A partir do 10º ano 100% - 



CÂMARA DOS DEPUTADOS 

Liderança do Partido dos Trabalhadores  

Assessoria de Plenário 
 

 

10 

Comentários sobre a proposta do Art. 26 do Substitutivo: 

Trata-se, na verdade, de um dos pontos mais polêmicos do Substitutivo, pois 

representa, segundo muitas críticas, uma extensão demasiada longa para os atuais 

beneficiários dos descontos e a continuidade da injustiça tarifária. Mesmo reconhecendo 

a importância da geração por fonte solar no Brasil, e o sucesso das políticas de incentivo 

iniciadas ainda em 2012, os cálculos do TCU estimam que esse subsídio custará R$ 55 

bilhões aos consumidores que não tem GD instalada, até 2035, ou seja, cerca de R$ 3,8 

bilhões ao ano, em valores atuais. Como esses valores são diluídos entre todos os 

consumidores de energia, mantem-se como mais um encargo nas tarifas de energia, 

juntamente com outros subsídios ao setor elétrico, alguns danosos para o ambiente, 

como óleo combustível, carvão etc. 

No mundo, as políticas públicas de incentivo às fontes renováveis são 

reconhecidas como fundamentais para a diversificação da matriz energética, essencial 

para o desenvolvimento social e econômico dos países. Neste cenário, a energia solar 

tem experimentado um significativo crescimento nos últimos anos como resultado de 

políticas governamentais em favor de energias renováveis, inclusive no Brasil. No 

entanto, apesar do rápido desenvolvimento e maturidade tecnológica nos últimos anos, a 

ampliação da capacidade de geração solar em mercados já estabelecidos com outras 

fontes energéticas competitivas normalmente exigem mecanismos de incentivo para 

crescer.  

Na maior parte dos países, os incentivos são compostos por um conjunto de 

incentivos ficais, tributários e de financiamento público, de forma a manter elevada a 

participação das fontes renováveis em sua matriz elétrica. 

 A experiência brasileira no desenvolvimento do mercado solar mostra que o 

apoio regulatório está refletido nas políticas de incentivo. Dentre as políticas adotadas 

em outros países, o uso exclusivo de incentivos fiscais está dando lugar a políticas 

regulatórias e de financiamento público para avançar os mercados de forma mais eficaz 

e eficiente possível. Os principais mecanismos que apresentam destaque são os leilões 

de energia e os incentivos fiscais. A este respeito, é importante registrar que os 

mecanismos de incentivo colaboram para a expansão do mercado e a queda dos preços 

dos sistemas solares. 

Em alguns países, são estabelecidas metas de participação das fontes 

renováveis na matriz energética – que obviamente refletem as características 

socioeconômicas intrínsecas de cada país e de seu planejamento energético próprio. 

Dessa forma, o ponto em comum na maioria dos países que incentivam a geração 

distribuída fotovoltaica é a aplicação de mecanismos como os leilões de energia, os 

incentivos fiscais e regulatórios e o financiamento público. 

Então, de um lado temos uma política de sucesso na diversificação da matriz 

energética brasileira, que contribui para economizar a água dos reservatórios das 

hidrelétricas e para diminuir gastos com outras fontes de energia mais poluidoras (como 

carvão e óleo combustível) e está alinhada com os esforços feitos no mundo para 

diminuir o uso de combustíveis fosseis e as mudanças climáticas. Também tem sido 

importante na eletrificação rural (agricultura familiar), nas cooperativas e na 

universalização, principalmente na Amazônia. 
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Em termos de custo, a Aneel calcula o gasto de R$ 55 bilhões até 2030 com a 

subvenção, porém a própria agencia considera que o sistema também possibilita ganhos 

que incluem a redução de gastos com a compra de energia elétrica, postergação de 

investimentos em novas usinas de geração ambientalmente mais impactantes, linhas de 

transmissão e infraestrutura de distribuição, redução de perdas, alívio na operação do 

sistema, diminuição do acionamento de termelétricas mais caras e poluentes, entre 

outros. 

 

Considerações finais: 

Pelo exposto, consideramos que o projeto de lei mantém a política de 

incentivo à geração distribuída de energia elétrica a partir de fonte solar, para os atuais 

contratos, que elevaram a participação atual dessa fonte na geração total de energia 

elétrica no país, podendo aumentar nos próximos anos, caso sejam mantidos os 

incentivos à sua expansão. Para os novos contratos, haverá um período de transição para 

o pagamento integral dos serviços das distribuidoras, de 10 anos, com um rateio entre o 

consumidor e a CDE. 

Consideramos que é válido o incentivo ao desenvolvimento de novas 

tecnologias para a matriz energética, ambientalmente menos impactantes, com 

importantes reflexos na diminuição de custos com construção de novas usinas, linhas de 

transmissão, redução do acionamento de termelétricas etc. Nesse sentido, o Substitutivo 

também estabelece uma regra de transição para a eliminação do subsídio dentro de um 

prazo de 10 anos, o que se constitui em ponto positivo na discussão sobre os encargos 

do setor elétrico e sua duração.  

Por fim, o argumento utilizado pelo governo Bolsonaro pela redução das 

subvenções considera como um incentivo de alto custo ao consumidor, porém, sequer 

considera a redução de subsídios para outras fontes de energia, como carvão mineral e 

óleo combustível, que são mais caras e poluentes.  

Portanto, somos de parecer pela aprovação em Plenário do Substitutivo ao 

PL nº 5.829/2019. 


