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Última reforma estrutural do setor: Novo Modelo do Setor Elétrico

- ACR (consumidores cativos das distribuidoras) e ACL (aberto aos 
grandes consumidores que exercerem opção);

- contratação de energia nova e existente via leilão para ACR;

- exigência de contratação de 100% da demanda; 

- estabelecimento de critérios de segurança de suprimento mais 
severos;

- competição na geração, desverticalização na distribuição;

- novos agentes institucionais: EPE, CCEE, e CMSE;

- novas funções para CNPE, MME, ONS e ANEEL;

- novos instrumentos de planejamento de curto, médio e longo prazos.
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Dispõe sobre a portabilidade da conta de luz, as concessões de 
geração de energia elétrica e a comercialização de energia elétrica.

Determina abertura total do mercado a partir de 2022, dentre 
outros.

Registros da tramitação na Câmara: 
o 29 emendas ao projeto;
o 21 pareceres, substitutivos e votos;
o 112 emendas ao substitutivos.



• PLS 232
o Dispõe sobre o modelo comercial do setor elétrico, a 

portabilidade da conta de luz e as concessões de geração de 
energia elétrica.

o Registros da tramitação no Senado: 10 emendas ao projeto; 3 
substitutivos.

• CP 21 MME
o Expansão do mercado livre, benefícios e riscos envolvidos

o Conclusão de que pode gerar benefícios e de que 
instrumentalização e tratamento adequado da complexidade 
dos impactos demandam estudos aprofundados e alterações 
normativas de diversas hierarquias: lei, decreto, resoluções 
CNPE, resoluções ANEEL.

2016

4 5
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2017

- Proposta de aprimoramento do marco legal do setor elétrico

- Elaborada a partir das contribuições da CP 21, do 
aprofundamento dos estudos acerca da expansão do mercado 
livre e dos aperfeiçoamentos necessários no marco regulatório 
para a sustentabilidade do setor e sua modernização. 

- Não exauriu detalhamento.

- Diversos temas foram direcionados para detalhamento em 
estudos ulteriores, observado o encadeamento das ações no 
tempo, de modo a garantira previsibilidade desejada e o 
respeito aos contratos vigentes. 

- Encaminhamento das propostas para o Congresso Nacional e 
divulgação ao mercado (2018).



2019
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As propostas de modernização devem se pautar pela 
governança, previsibilidade e estabilidade jurídica e regulatória, e 
ser orientadas pelas diretrizes de levar energia elétrica aos 
consumidores de forma competitiva, com a promoção da 
abertura de mercado, zelando pela eficiência na alocação de 
custos e riscos, pela financiabilidade da expansão e pela 
sustentabilidade da atividade de distribuição.

Missão de fazer um amplo diagnóstico do setor elétrico e, após 
análise sistêmica, propor medidas, estabelecendo fases de 
implementação, para a modernização do arcabouço legislativo
e regulatório. Modernização como um processo.







Política pública setorial promovida pelo Ministério de Minas e Energia para 

implementar mudanças no quadro regulatório, comercial e operacional do SEB, 

buscando criar condições para o desenvolvimento sustentável do setor diante da atual 

e acelerada transformação das tecnologias e empoderamento do consumidor 

que desafiam estruturas tradicionais de criação de valor da cadeia produtiva de energia. 
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Frentes de atuação
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Monitoramento da Execução do 
Plano de Ação

Ações Concluídas

47

Ações a Concluir

43

16    Frentes

90      Ações

4
Frentes 

Concluídas

52,2%
Ações

Concluídas
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MP 998/20 
Lei 14.120/21

Retirada dos subsídios 

de novos projetos de 

fontes incentivadas, 

com transição, na 

geração e no consumo

RES CNPE 29/19

Planejamento da 

expansão passa a 

considerar potência e 

energia

PRT MME 514/18 e 465/19
jul/2019: ≥  2.500 kW 

jan/2022: ≥  2.000 kW 

jan/2021: ≥  1.500 kW 

jan/2022: ≥  1.000 kW 

jan/2023: ≥  500 kW 

Reserva de Capacidade: 

contratação de 

confiabilidade sistêmica 

com adequada alocação 

de custos

PRT MME 301/2019

Para operação: jan/20

Efeitos comerciais: jan/21

AVANÇOS LEGAIS E INFRALEGAIS

Abertura
de Mercado

Preço 
Horário

Critérios de 
Suprimento

Solução 
Transitória

Encargos e 
Subsídios

MP 998/20 
Lei 14.120/21
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Estudos

P&D Engie / Eneva

Estudo

CCEE/Consultores/Projeto

META

Melhor representação da 

realidade operative nos

modelos computacionais. 

Vigência em jan/23

Detalhamento

Proposta EPE apresentada

em out/2021 

CP em 2022

Estudos - Decreto

Diretrizes com base em

estudos e workshops EPE

Decreto nº 11.075/2022

Lastro e 
Energia

Abertura de 
Mercado

Formação 
do preço

Benefícios 
Ambientais 
das Fontes Preço por 

Oferta

Estudos Novas regras

AVANÇOS LEGAIS E INFRALEGAIS

Estudos CCEE/ANEEL 

apresentados em 

fev/2022 

CP em 2022



Antecipou medidas apontadas pela CP 21 e CP 33 e que já 
constavam da versão do PLS 232 aprovada em decisão 
terminativa pelas Comissões:

o interrupção da concessão de novos descontos na tarifa de uso 
da rede para fontes incentivadas;

o autorização para contratação de reserva de capacidade com 
alocação dos custos para todos os consumidores.

2020

8



Lei 14.120

Apreciada pelo Congresso Nacional e sancionada com 
manutenção das propostas feitas na MP 998. 

PL 414 CD
o PLS 232 remetido à Câmara dos Deputados em fev/2021 após 

interposição e retirada de recursos apresentado ao Plenário do 
Senado Federal. Versão agregou contribuições da CP 21, CP23 e 
CIM.

o Autuado na CD como PL 414, designado relator e constituída 
Comissão Especial para apreciação. 

2021

4 5



NOVOS AVANÇOS LEGAIS: QUANDO?



Desafio da implementação da Modernização: 
equilibrar consenso, qualidade e tempo. 



Camilla Fernandes
Diretora de Programa da Secretaria Executiva

camilla.fernandes@mme.gov.br


