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SEMINÁRIO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

Marcos Legais da
Geração Fotovoltaica
Geração Centralizada

Geração Distribuída

• Consumidores livres e especiais

• Consumidores cativos

• Agentes da CCEE

• Atendidos por distribuidora

• Abrangência nacional (Sistema Interligado Nacional)

• Abrangência local (mesma distribuidora)

• Usinas de qualquer tamanho

• Usinas de 5MW (3MW no regime novo)

• Agregação de carga

• Geração Compartilhada

• Permite: compra e venda de energia no mercado livre ou

• Não permite: compra e venda de energia

regulado, cessão de montantes e alocação de geração própria

Principais normas: REN 876/2020, Convenção de Comercialização, Regras de Comercialização e
Procedimentos de Comercialização, Lei nº 10.848/2004 e Decreto nº 5.163/2004
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Juridicamente é um empréstimo gratuito à distribuidora

Principais normas: REN 482/2012, REN 1000/2021, Módulo 3 do PRODIST, Lei nº 14.300/2022
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SEMINÁRIO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

Tendências

Geração
Centralizada

Usinas Incentivadas

Abertura gradual do
mercado livre

I-RECs

Autoprodução

Consumidores com demanda ≥ 1MW
Consumidores com demanda agregada ≥ 500kW
JAN/2023: Consumidores com demanda ≥ 500kW*
JAN/2024? Consumidores com tensão ≥ 2,3kV**
Para refletir... O mercado de energia elétrica seguirá o que
aconteceu com a abertura das Telecom? Portabilidade, novas
modalidades de pagamento (pré-pago, pós-pago, plano fixo)...?
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*Portaria MME 514/2018

**CP MME nº 131/2022
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SEMINÁRIO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

do Marco Legal da
Geração Distribuída (GD)
2022
2015
2019

Revisão da REN 484

2012

Publicada a Lei
14.300, de 6 de

aumenta cap. máx. para
3MW/5MW
(hídricas/outras).

Resolução Normativa

Cria a geração

ANEEL nº 482/2012

compartilhada.

(REN 482)

Revisão da REN 482

2017

atrasa. Inicia o PL nº

Distribuidoras criam

5.829/2019 na Câmara.

janeiro de 2022:

2020

Marco Legal da GD.

TCU recomenda que

sistema eletrônico.

ANEEL acabe com

Revisão da REN 482

subsídios da GD. ANEEL

aumenta cap. máx. de

suspende atualização da

hídricas para 5MW.

REN 482 em razão do PL.

1.6M

98% Solar
0,5M
0

3,4K

40K

0,2M

YEAR-20XX
2012 – 2022

TAUIL & CHEQUER | MAYER BROWN

16% MG

* UCs com créditos até 25/09/2022
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SEMINÁRIO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

Flexibilização das Modalidades
de Geração Compartilhada

Art. 1º Para fins e efeitos desta Lei, são adotadas as seguintes definições:
(...)
III – consórcio de consumidores de energia elétrica: reunião de pessoas físicas e/ou jurídicas consumidoras de energia elétrica
instituído para a geração de energia destinada a consumo próprio, com atendimento de todas as unidades consumidoras pela
mesma distribuidora;
(...)
X - geração compartilhada: modalidade caracterizada pela reunião de consumidores, por meio de consórcio, cooperativa,
condomínio civil voluntário ou edilício ou qualquer outra forma de associação civil, instituída para esse fim, composta por
pessoas físicas ou jurídicas que possuam unidade consumidora com microgeração ou minigeração distribuída, com atendimento
de todas as unidades consumidoras pela mesma distribuidora;
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SEMINÁRIO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

Modalidades de Geração Compartilhada
MODALIDADE

REGIME ANTERIOR

NOVO REGIME

Consórcio

•
•
•

Previsão na Lei das S.A. para pessoas jurídicas
Registro na Junta Comercial
“Consórcios Atípicos”

•

Previsão legal para participação de pessoas físicas em
consórcio de consumidores de energia elétrica (Lei nº
14.300/2022)

•
•
•

Rigidez da Lei nº 5.764/1971
Registro na OCB/OCE e na Junta Comercial
Participação excepcional de pessoas jurídicas

•

Cooperativa

Legitimação da participação (não excepcional) de pessoas
jurídicas em cooperativas de consumidores de energia
elétrica (Lei nº 14.300/2022)

Condomínio edilício

•
•
•

Previsão no Código Civil (art. 1.331 e ss.)
Registro no CRI
Mesma propriedade ou imóveis contíguos

•

Mantido no novo regime

Condomínio civil voluntário

•

Não estava previsto

•
•
•

Previsão no Código Civil (art. 1.314 e ss.)
Não depende de registro
Sujeito a garantia de fiel cumprimento

Associação civil

•

Não estava previsto

•
•
•

Registro no RCPJ
Redação da lei admite uma interpretação mais ampla
Sujeito a garantia de fiel cumprimento

TAUIL & CHEQUER | MAYER BROWN

8

SEMINÁRIO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

Garantia de Fiel Cumprimento
• Não se aplica a consórcios, cooperativas ou empreendimentos com múltiplas
unidades consumidoras, como condomínios edilícios (art. 4º, §1º).

2,5%

5%

do valor
do investimento

do valor
do investimento

• Sob pena de perderem o parecer de acesso, demais projetos com parecer de acesso
em 7 de janeiro de 2022 tinham até 7 de abril de 2022 para apresentar garantia de fiel
cumprimento ou celebrar contrato com a distribuidora (art. 4º, §§2º, 3º e 4º).
• É possível desistir da solicitação de acesso, porém se a desistência ocorrer mais de 90
dias após a emissão do parecer de acesso, a garantia de fiel cumprimento deve ser
executada (art. 4º, §6º).

Usinas entre
500kV e 1MW

Usinas
acima de 1MW

• A garantia de fiel cumprimento vigorará até 30 dias após a conexão da usina ao
sistema de distribuição.
Ou seja, a garantia não se aplica se o projeto
estiver conectado há mais de 30 dias.
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SEMINÁRIO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

REGRAS DE

Um
consumidor
com 25% ou
mais

CONCENTRADOS

NOVOS

EXISTENTES

CEMIG: maio de 2023

Protocolo de solicitação de
acesso até 07/01/2023
Operação Comercial
Microgeração

Solar

Outros

120 d

12 m

30 m

Até a próxima revisão
tarifária da distribuidora

Após a revisão tarifária da
distribuidora

Regra anterior

Regra anterior

Grupo A – demanda TUSDconsumo

Grupo A – demanda TUSDinjeção

2023

2024

15% Fio B

30% Fio B

2023

2024

2025

2026

100% Fio B +
40% Fio A +
P&D + TFSEE

...

...

...
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2025

45% Fio B

2026

60% Fio B

2027

2046

Regra nova

2028

2029

90% Fio B

Regra nova

2027

2028

2029

...

...

Regra nova

75% Fio B
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SEMINÁRIO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

Transferência de titularidade
e controle societário

Art. 5º Fica vedada a transferência do titular ou do controle societário do titular da unidade com microgeração ou minigeração
distribuída indicado no parecer de acesso até a solicitação de vistoria do ponto de conexão para a distribuidora, assegurada a
destinação de créditos de energia às unidades consumidoras beneficiárias, a partir do primeiro ciclo de faturamento
subsequente ao do pedido.
Parágrafo único. A não observância da vedação prevista no caput deste artigo implica o cancelamento do parecer de acesso.
Art. 6º Fica vedada a comercialização de pareceres de acesso.
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SEMINÁRIO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

Derrubada de vetos pelo Congresso

+ Financiabilidade para os projetos
Art. 5º (...)
Parágrafo único. Para fins desta Lei, os projetos de minigeração distribuída serão considerados projetos de infraestrutura de
geração de energia elétrica, para o enquadramento no § 1º do art. 1º da Lei nº 11.478, de 29 de maio de 2007, e no art. 2º da Lei
nº 11.488, de 15 de junho de 2007, e no art. 2º da Lei nº 12.431, de 24 de junho de 2011, observado que, nesse último caso, serão
considerados projetos prioritários e que proporcionam benefícios ambientais e sociais relevantes.

FIP-IE
(0% IRPF e estrangeiros)
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REIDI
(0% PIS/COFINS)

DEBÊNTURES DE INFRA
(0% IRPF)
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SEMINÁRIO DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA

Futuro da geração distribuída
Acompanhar publicação das diretrizes do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) para a valoração dos
custos e benefícios da geração distribuída, conforme Consulta Pública MME 123/2022, e a respectiva regulação da
ANEEL com a forma de cálculo desses custos e benefícios, a ser emitida até 7 de julho de 2023.
Acompanhar a regulamentação da Lei nº 14.300/2022 pela ANEEL, por exemplo, com relação aos seguintes temas:
• Formulário padrão de requerimento de acesso (art. 2º, § 3º)
• Venda de energia e prestação de serviços ancilares para a distribuidora (arts. 1º, VI, 23 e 24)
• Baterias (art. 1º, IX)
• Sistemas híbridos (art. 2º)
• Garantia de fiel cumprimento (art. 4º, § 8º)

Para o tema da venda de energia para distribuidoras,
a ANEEL abriu a CP ANEEL 31/2022 , que se encerrou
em julho e agora aguarda nota técnica com proposta
de regulamentação.

• Nova regra (art. 17)
Demais temas ainda esperam a abertura de consulta

• Iluminação pública (art. 20)
• Outras formalidades na formação da geração compartilhada

TAUIL & CHEQUER | MAYER BROWN

pública pela ANEEL, sob a relatoria do Diretor
Giácomo.
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Júlia Batistella Machado
linkedin.com/in/juliamachado
jmachado@mayerbrown.com
(11) 94150-5397
Entre em contato comigo para
ü Trocar ideias sobre o setor
ü Agendar workshops
ü Convidar pra eventos, painéis e palestras
ü Cotar assessoria jurídica (M&A, contratos,
estruturação de geração compartilhada...)

