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NOTA TÉCNICA 
 

PL 5829/2019  
(Marco regulatório da minigeração e microgeração distribuída de energia 

elétrica) 
Altera a Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, e dá outras providências. 

 
•   Autor(a): Silas Câmara 
•   Relator(a): Lafayette de Andrade 
•   Assessor(a): Angelito Cassol 

Orientação da assessoria: 
 SIM, com ressalvas 

 
 
 
1. OBJETIVO DO PROJETO 
O Projeto de Lei 5829/19, estabelece a cobrança de encargos e tarifas de uso dos 
sistemas de transmissão e de distribuição aos micro e minigeradores1 de energia 
elétrica. O parecer de plenário do relator, Lafayette de Andrada, cria um Marco 
Regulatório da mini e microgeração distribuída, prevendo a incidência, em algum 
momento, da Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição, atingindo consumidores que 
geram a própria energia elétrica, sobretudo a partir de fontes renováveis (solar, eólica, 
biomassa), e que injetam o excedente na rede de distribuição local. Portanto, o texto a 
ser votado inova nos conceitos e confere segurança jurídica e previsibilidade ao setor de 
Geração Distribuída (GD), mas necessita de aperfeiçoamentos em relação à velocidade e 
as condições para que ocorra a incidência do pagamento da taxa de utilização da rede, 
de maneira a não prejudicar a expansão das energias alternativas, como a da energia 
solar. 
 
2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A PROPOSIÇÃO  
Tramitação 
Em 19/12/2019, na Comissão de Minas e Energia, foi apresentado um substitutivo pelo 
deputado Benes Leocádio, porém não chegou a ser deliberado pela comissão.  
Em 08/12/2020, foi aprovado regime de urgência para o projeto.  
Já em 08/03/2021, o relator de plenário do projeto, dep. Lafayette de Andrada, 
apresentou sua primeira versão do parecer. 
 

                                                           
1
 Microgeradores são os que geram até 75 kW de energia, e minigeradores, de 75 kW a 3 mil kW. 
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O substitutivo do Deputado Benes Leocádio, apresentado junto à CME, cria um sistema 
de compensação de créditos para os microgeradores e também beneficia os grandes 
produtores. O relator estabeleceu diretriz para que o Poder Executivo possa rever as 
condições de incentivo caso a participação da geração distribuída ultrapasse 10% do 
atendimento da demanda de energia elétrica de cada distribuidora de energia elétrica, 
levando em consideração os benefícios elétricos, energéticos, econômicos, sociais, 
ambientais e estratégicos. Poderá, nesse sentido, definir valor de referência a ser 
aplicado na compensação dos créditos de energia elétrica dos novos consumidores. 
 
Antecedentes do projeto  

A Resolução Normativa nº 482/2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 

permitiu o desenvolvimento da geração distribuída de energia elétrica para os próprios 

consumidores de energia. A sistemática adotada no Brasil pela agência reguladora foi a 

medição líquida, por meio da qual os consumidores são faturados pela diferença entre a 

energia elétrica absorvida e a injetada na rede de distribuição em caráter de 

empréstimo gratuito (Mútuo). 

De acordo com a Resolução 482/12, da ANEEL, consumidores que produzem a própria 

energia e injetam o excedente na rede de distribuição local (geração distribuída) não 

paga pelo uso da rede nem encargos. Nesse sistema, quando a quantidade de energia 

gerada no mês é superior à energia consumida, o consumidor fica com créditos para 

serem usados nos meses seguintes. Na prática, os custos da energia consumida são 

compensados pela energia injetada no sistema. Ou seja, o desconto é um para um: os 

créditos da energia gerada pelos consumidores compensam todos os componentes da 

tarifa, que incluem gastos com a infraestrutura de distribuição. A Aneel deixou claro que 

essa questão da compensação tem que ser regida por lei. 

A ANEEL trouxe para o debate público, em outubro de 2019, a intenção de cobrar 

tarifa de consumidores com sistemas de mini e microgeração distribuída que utilizem 

fonte renovável. A proposta da Aneel trouxe a taxação de até 62% da energia 

produzida. 

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu, em 18/11/2020, que a Aneel deveria, em 

até 90 dias, apresentar um plano de ação ao tribunal para acabar com a diferenciação 

tarifária dos consumidores de geração distribuída. Os magistrados entenderam a 

diferenciação de tarifa como um subsídio cruzado, já que repassa custos e encargos do 

setor de forma desigual aos consumidores e onera quem não aderiu ao sistema. O 
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acordão também conclui que a criação de subsídios não poderia ser feito pela agência 

reguladora. 

Com a mobilização feita em novembro de 2019 pelo Movimento Solar Livre foi 

postergada a taxação da energia solar. 

O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu, em 18/11/2020, que a Aneel deveria, em 

até 90 dias, apresentar um plano de ação ao tribunal para acabar com a diferenciação 

tarifária dos consumidores de geração distribuída. Os magistrados entenderam a 

diferenciação de tarifa como um subsídio cruzado, já que repassa custos e encargos do 

setor de forma desigual aos consumidores e onera quem não aderiu ao sistema. O 

acordão também conclui que a criação de subsídios não poderia ser feito pela agência 

reguladora. 

Microgeração e minigeração distribuída e o Sistema de Compensação de Energia 

Elétrica (SCEE) 

A microgeração e minigeração distribuída e o Sistema de Compensação de Energia 

Elétrica (SCEE) são ferramentas estratégicas para consumidores de todos os portes, 

perfis e mercados que busquem economia, maior previsibilidade de preços, autonomia 

de suprimento e responsabilidade ambiental. As figuras elencadas, carecem, hoje, de 

previsão legal que traga a necessária segurança jurídica e previsibilidade aos 

consumidores, empreendedores e investidores do setor para o desenvolvimento de 

novos projetos. 

Desse modo, os conceitos de microgeração e minigeração distribuída, bem como do 

Sistema de Compensação de Energia Elétrica, estabelecidos a partir da Resolução 

Normativa ANEEL nº 482, de 17 de abril de 2012, necessitam de adequada 

fundamentação legal. Consequentemente, com base nos princípios da isonomia, 

coerência e segurança jurídica, busca-se com o Projeto de Lei nº 5.829, de 2019, o 

estabelecimento de marco legal, na linha com a “intenção de aprimorar as regras de 

funcionamento do setor elétrico brasileiro e trazer maior transparência e previsibilidade 

para os agentes do mercado”, segundo a sua justificativa. 

Substitutivo de plenário  

Relator de plenário do Projeto de Lei nº 5.829, de 2019, que, no texto original do autor, 

cobra encargos de distribuição aos micro e minigeradores de energia (equivalente a 50% 

do valor pago por grandes geradores), deputado Lafayette de Andrada defende um 

meio termo entre os interesses dos consumidores e das distribuidoras.  
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“Muitos distribuidores reclamam que não conseguem receber dos consumidores-

geradores os custos da implantação de todo o sistema de transmissão”, ponderou 

Andrada. “Hoje quem produz energia solar própria não paga esse custo”, acrescentou. 

Lafayette, no entanto, também considera abusiva a ideia de taxar até 62% da energia 

produzida. “Conseguimos propor um meio termo, que seria atraente para todos os 

agentes.” 

 
As principais características do texto do substitutivo, segundo o próprio relator, que 
“Institui o Marco Legal da Microgeração e Minigeração Distribuída, o Sistema de 
Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e dá outras providências”, são: 
 
1) promove a democratização do uso da energia solar no Brasil. “Atualmente, pelas 
regras em vigor, somente os consumidores com alto poder aquisitivo têm possibilidade 
de ter energia solar em sua residência. Este substitutivo corrige esta distorção 
gravíssima, abrindo a energia solar para um mercado consumidor de mais de 70 milhões 
de residências no Brasil”; 
 
2) traz segurança jurídica, clareza e previsibilidade para pequenos e grandes 
investidores que desejam instalar fontes alternativas de energia em suas propriedades 
ou empresas; 
 
3) remunera integralmente a Tusd fio B das distribuidoras e concessionarias. Pelas 
regras atuais elas não são remuneradas pelo “uso do fio” o que traz sérios danos em 
suas contabilidades. 
 
4) cria uma transição de 10 anos para mudança do regime de cobrança. Enquanto a 
proposta da Aneel trouxe a taxação de até 62% da energia produzida pela GD, a 
proposta do reltaor estipula uma regra em que a taxação  será de 27%, em 10 anos. 
 
Além disso, o texto resolveria a situação dos produtores pioneiros de energia da GD, na 
qual as regras atuais ficariam mantidas por 26 anos. 
 
Ouvidas as entidades que representam as energias renováveis, como a Absolar, 
preferem o texto do marco regulatório da Geração Distribuída (GD), porque tira a 
instabilidade do setor das decisões da ANEEL e que preferem buscar  aperfeiçoar o texto 
do relator, com a apresentação de emendas.  
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Aperfeiçoamentos necessários ao texto do relator 
 
Uma das emendas sugeridas, na mesma linha do que está previsto no PL 2215/2020, 
cria uma regra com um gatilho de transição que, a partir do momento em que se atinja 
10% do suprimento de demanda elétrica da distribuidora de GD, se aciona o gatilho da 
transição com o pagamento da taxa de utilização. A diferença da emenda para o 2215 é 
o percentual: no PL estava em 15% do suprimento da distribuidora e na emenda está 
em 10%. 
 
É fundamental que a transição das condições de compensação de energia elétrica 
considere, como marco inicial para as mudanças, a efetiva participação da geração 
distribuída em cada concessionária ou permissionária dos serviços de distribuição, à 
partir de 10% (dez por cento) do atendimento à demanda de energia elétrica de cada 
distribuidora. É importante que o PL inclua tal gatilho para o início das mudanças, por 
motivos técnicos: é sabido que a geração distribuída diminui os custos a todos os 
consumidores é o nível de penetração constitui uma forma eficiente, transparente e 
previsível de dar este sinal ao mercado e à sociedade. A metodologia é simples de ser 
calculada e implementada e já foi testada em outros mercados internacionais. 
 
E um segundo aperfeiçoamento é necessário. Propõe-se a introdução de diretriz com 
transição das condições de compensação de energia elétrica a partir de um marco 
inicial de adaptação. A partir de então, consumidores com geração distribuída passam a 
realizar remuneração complementar a título de custeio do efetivo uso adicional de 
infraestrutura, equivalente a 50% da TUSD Fio B (aproximadamente 13 a 14% da tarifa 
de energia elétrica de consumidores de baixa tensão).  
 
Tal valor leva em consideração os benefícios elétricos, energéticos, econômicos, sociais, 
ambientais e estratégicos da geração distribuída, de modo que sejam usufruídos por 
todos os consumidores de energia elétrica, proporcionando ganhos líquidos aos 
consumidores e à sociedade brasileira, com equilíbrio tarifário ao sistema e, 
simultaneamente, mantendo as condições de competitividade para o crescimento da 
geração distribuída a partir de fontes renováveis no Brasil. 
 
A cobrança de 100% da TUSD Fio B proposta no texto do relator (representando 
aproximadamente 28% da tarifa de energia elétrica de consumidores de baixa tensão) 
desconsidera relevantes benefícios técnicos da geração distribuída, que usa em média 
apenas 50% rede em comparação a um consumidor sem geração distribuída. Tal valor 
tampouco incorpora os demais benefícios energéticos, econômicos, sociais e ambientais 
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proporcionados pela geração distribuída. 
 
Em relação ao Artigo 25, recomenda-se a supressão deste artigo do Projeto de Lei, por 
tratar de usinas solares fotovoltaicas no Ambiente de Contratação Livre (ACL), tema não 
afeito à ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE). 
 
Conclusão 
 
O incentivo a inserção da geração distribuída impacta positivamente na redução de 
custo para todos os consumidores inclusive os que não possuem geração distribuída, 
uma vez que contribui diretamente na redução das perdas da rede que hoje 
representam em média 10% na conta de luz de todos os consumidores.  
 
Temos ainda a descarbonização de nossa matriz energética desonera as tarifas de 
energia dos demais consumidores que hoje pagam as altas bandeiras vermelhas 
oriundas da queima de carvão petróleo e gás. 
 
Salienta-se que a geração distribuída ainda não representa nem 1% da matriz energética 
brasileira. Os benefícios econômicos e energéticos da geração distribuída ocorrem 
principalmente para baixos níveis de inserção solar (energia injetada em relação ao 
consumo total). Este limite pode variar conforme a matriz energética de cada país, mas 
de acordo com estudos internacionais é normalmente superior a 10%. 
 
Estudos da FGV - Fundação Getúlio Vargas mostraram que no caso do Brasil, esse limite 
seria de 16%. A baixa taxa de inserção (respeitando esse limite) impossibilita o fluxo 
reverso nas subestações de energia, o que limita o impacto da geração distribuída no 
âmbito local e garante a eficiência do sistema elétrico. 
 
Ressalta-se que a geração distribuída agrega grandes benefícios, além da redução das 
faturas de energia elétrica dos consumidores que investirem seus recursos na 
modalidade. A energia gerada a partir da fonte solar aumenta a segurança energética 
no país e promove a redução das emissões de gases de efeito estufa. 
 
Ademais, essa geração distribuída, normalmente realizada nas áreas de maior consumo, 
alivia os sistemas de transmissão e distribuição, evitando investimento na expansão das 
redes, com reflexos favoráveis nas tarifas pagas por todos os consumidores. 
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Ocorre que, mesmo antes de serem atingidos os patamares de capacidade de 
microgeração e minigeração distribuída, observados em países que possuem condições 
de irradiação menos favoráveis que o Brasil, a Aneel anunciou que pretende alterar as 
regras que disciplinam a modalidade, reduzindo drástica e abruptamente sua 
atratividade. 
 
Por isso, a criação de um marco regulatório da minigeração e microgeração distribuída 
no Brasil é urgente. Na falta de uma legislação específica, a Aneel regulou tais atividades 
por meio da resolução n° 482 de 2015, instituída quando ainda praticamente inexistia 
esse tipo de atividade no Brasil. Desde então o crescimento da micro e minigeração 
distribuída em nosso país vem crescendo exponencialmente. Mas este crescimento é 
ameaçado pela ausência de uma legislação específica, que traga segurança jurídica, 
clareza, e previsibilidade para o setor, mantendo um equilíbrio para a permanência dos 
incentivos à geração distribuída, como a geração solar, dentro da linha de que o custo é 
baixo (para o sistema elétrico como um todo), a cadeia de instalação de equipamentos é 
geradora de empregos (serviços) e que é preciso rever todas as subvenções, 
principalmente as de fontes mais poluentes (oleo, carvão etc). 
 
Pelas razões expostas, sugerimos a aprovação do substitutivo apresentado ao PL 
5829/19, com a inclusão, através de emendas, dos aperfeiçoamentos anteriormente 
descritos. 
 
 
 


