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Projeto de lei pode estimular modernização do
setor
PLS 414 é aposta para criar as bases da abertura do mercado livre para residências

Por Roberto Rockmann — Para o Valor, de São Paulo

27/10/2021 05h01 · Atualizado 

A regulação de modernização do setor elétrico voltou à ordem do dia dos

empresários e parlamentares. Sob relatoria do deputado federal Fernando Coelho

Filho (DEM-PE), ex-ministro de Minas e Energia, o PLS 414 é a principal aposta do

governo federal e das associações de classe para criar a base da abertura total do

mercado livre de energia elétrica às residências e acelerar a incorporação de novas

tecnologias nesse período de transição energética.

O projeto de lei traz a separação entre lastro e energia. Lastro é a garantia física de

geração das usinas e corresponde à obrigação de entrega da quantidade física

produzida. A separação de lastro e energia permitiria mais liquidez no mercado livre

e daria maior flexibilidade na contratação de energia por parte das distribuidoras.

Assim, a expansão da oferta pode ser paga tanto pelo mercado regulado como pelo

livre. Hoje, esse lastro é garantido por usinas térmicas, mais caras, contratadas pelas

distribuidoras, enquanto o crescimento do mercado livre se dá principalmente por

meio de usinas eólicas e solares, mais baratas para os contratantes.

O projeto ainda prevê a abertura gradual do mercado, permitindo que os

consumidores escolham o seu fornecedor de energia; a adoção de uma tarifa que

segregue o custo da energia (insumo) do serviço de infraestrutura de redes (tarifa

multiparte ou binômia), e a viabilização de um rateio equânime dos custos

associados à provisão de lastro entre todos os consumidores.
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O texto é um passo para a modernização do setor elétrico. “Esperamos que seja

aprovado até o fim do ano”, disse a secretária-executiva do Ministério de Minas e

Energia, Marisete Pereira Dadald, em evento recente. Para o presidente da CPFL

Energia, Gustavo Estrella, o PLS 414 é a maior mudança regulatória desde 2004,

quando foi sancionada a lei 10.848, que criou o novo modelo do setor elétrico. “Ele é

fundamental para a adaptação a essa nova realidade que está transformando os

negócios e que traz um mercado mais renovável e muito mais aberto”, afirma.

Segundo o executivo, o projeto de lei traz uma definição mais clara dos papeis dos

agentes, como comercializadoras e distribuidoras, e aloca melhor os riscos em cada

ponta da cadeia.

Apesar de ser um sinal promissor, há incertezas. “O texto surgiu da Consulta Pública

33, lançada em 2017, mas, com a crise hídrica, surgem pontos que precisariam ser

atualizados e incorporados, como os serviços ancilares e o armazenamento”, afirma

Rodrigo Machado, do Madrona Advogados. Também preocupam o trâmite do

projeto e a possibilidade de acréscimo de “jabutis” (trechos incorporados na

discussão parlamentar sem relação com o objetivo original da proposta). O recente

histórico aponta ameaças diante de um governo fragilizado e um Centrão

interessado em ganhar espaço. Em junho, na aprovação da lei que autorizou a

capitalização da Eletrobras, inseriu-se um artigo que prevê a contratação de 8 GW de

térmicas a gás natural.

Na atual discussão da MP 1.055, que trata da criação da Câmara de Regras

Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG) – que dá poderes para o Executivo

agir na crise hídrica – foi incorporada uma alteração feita pelo relator para promover

a construção de gasodutos com a criação de um tributo. “Podemos falar de

modernização de um texto que está há quatro anos tramitando e agora voltou a ser

colocado em pauta? Não corremos o risco de transformar a 'modernização' numa

simples disputa de fontes de energia por mais subsídios?”, questiona o ex-diretor da

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Edvaldo Santana.
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