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RESUMO 

 

 

O presente trabalho tem como principal objetivo abordar um panorama geral em torno 

das concessões públicas de serviços de energia elétrica, com foco no setor de distribuição, 

para então analisar a evolução das políticas públicas de promoção de acesso aos serviços 

de energia elétrica nas áreas rurais do país, até chegar ao Programa Luz para Todos. Para 

isto, adentar-se-á de uma apresentação histórica do Setor Elétrico Brasileiro, para então 

adentrarmos em uma análise dos aspectos atinentes às concessões dos serviços de energia 

elétrica, afunilando para os serviços de distribuição, tendo em vista o fato das empresas 

deste segmento desempenharem papel imprescindível e serem diretamente impactadas 

pelas políticas públicas de universalização do acesso à energia elétrica. Posteriormente, o 

estudo volta-se especificamente à análise do Programa Luz para Todos, partindo de uma 

análise histórica da evolução do tratamento normativo relacionado à eletrificação rural 

até se chegar ao conceito de “universalização do atendimento, para que se possa, então, 

adentrar-se à exposição da forma como se dá a operacionalização desta política pública, 

os objetivos e metas iniciais delimitados, e, por fim, o que foi alcançado até agora, e suas 

perspectivas para os próximos anos. A temática em questão possui notável relevância em 

função da constatação de que a abrangência da exclusão dos serviços de energia elétrica 

de uma determinada região está diretamente relacionada com os níveis de 

desenvolvimento socioeconômico que nela se observa. Dessa forma, ao final do trabalho, 

demonstrou-se a proporção que esta política pública atingiu, bem como seus reflexos na 

melhoria das condições de vida das pessoas beneficiadas, com impactos na segurança, na 

educação e na economia das regiões atendidas. 

 

Palavras-chave: Energia Elétrica. Concessão de Serviço Público. Políticas Públicas 

Universalização do Atendimento. Programa Luz para Todos. 
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ABSTRACT 

 

The present work has as main objective to approach an overview of the public concessions 

of electric energy services, focusing on the distribution sector, to analyze the evolution of 

the public policies of promotion of access to electric energy services in the rural areas of 

the country. until you reach the Light for All Program. To do this, start a historical 

presentation of the Brazilian Electricity Sector, and then we will go into an analysis of 

the aspects related to the concessions of the electric energy services, tapering the 

distribution services, considering the fact that the companies of this segment, the 

indispensable role and are directly impacted by public policies for universal access to 

electricity. Subsequently, enter the study focused on the analysis of the Light for All 

Program, starting a historical analysis of the evolution of normative treatment related to 

rural electrification until reaching the concept of universalization of care. Subsequently, 

the presentation of how the operationalization of this public policy, the defined objectives, 

and, finally, or what has been achieved so far, and their future perspectives. The issue in 

question has remarkable relevance in the function of finding the scope of the exclusion 

of electricity services in a specific region, which is directly applicable with the levels of 

socioeconomic development that they observe. Thus, at the end of the work, it will be 

demonstrated the proportion that this public policy reached, as well as its reflexes in the 

improvement of the living conditions of the benefited people, with impacts on the 

security, the education and the economy of the served regions. 

  

Keywords: Electric Energy. Public Service Concession. Public Policies Universalization 

of Attendance. Light for All Program. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho buscará analisar a atuação do Estado brasileiro na 

implementação de políticas públicas de promoção ao acesso da energia elétrica no meio 

rural, tendo em vista a importância desta no desenvolvimento socioeconômico e na 

promoção do bem-estar da população.  

Em um contexto de acelerado desenvolvimento tecnológico, onde o mundo torna-

se, cada vez mais, conectado e globalizado, o acesso aos serviços de energia elétrica 

adquire evidente traço de essencialidade. Assim sendo, é mister que, o quanto antes, 

alcancemos a universalização do acesso e uso dos serviços de energia elétrica, retirando 

de uma vez por todas do “escuro” a parcela da população rural que, em pleno século XXI, 

vive sob condições tecnológicas correspondentes ao que se via no século XIX. 

Nesse contexto, analisa-se inicialmente o modo como foram estruturados os 

serviços de energia elétrica, e como se deu a evolução histórica das políticas de públicas 

de eletrificação rural adotadas pelo Estado brasileiro no decorrer dos anos, até chegar ao 

Programa Luz Todos, buscando observar a efetividade e os impactos decorrentes da 

implementação deste programa. 

Em um país como o Brasil, onde desigualdade está marcada na sua histórica desde 

a colonização, a temática retratada adquire relevância ainda maior, tendo em vista a 

constatação de que as regiões onde se encontravam as parcelas da população sem acesso 

à energia elétrica eram justamente as localidades em que se tinha os Índices de 

Desenvolvimento Humano – IDH mais deprimidos do país. 

Nesse sentido, considerando que a Constituição Federal estabelece com um dos 

objetivos fundamentais da República reduzir as desigualdades sociais e regionais, é 

urgente promovermos, o quanto antes, a interiorização da oferta de serviços públicos 

essenciais, como é o caso do fornecimento de energia elétrica, que não podem e nunca 

deveriam ser vistos como um privilégio restrito às parcelas da população que vivem em 

áreas urbanas. 

A pesquisa se desenvolverá a partir de uma exposição histórica do setor elétrico 

brasileiro, apontando os principais eventos e a evolução da atuação do poder público no 

setor, de modo a se demonstrar como foi alcançada a configuração institucional vigente. 

Ao segundo capítulo, estudar-se-á de forma mais aprofundada o arcabouço 

regulatório que norteia os serviços de energia elétrica no país, analisando as concessões 

destes serviços à luz de embates dos principais autores que tratam da temática dos 
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serviços, com um recorte especial para o segmento de distribuição, em função dos 

impactos que sofre e do papel imprescindível que exerce na implementação de políticas 

públicas de universalização do acesso e uso e uso energia elétrica. 

No capítulo seguinte, se analisará a evolução do tratamento dado pelo estado 

brasileiro e dos agentes do setor elétrico para a questão da eletrificação rural, expondo as 

políticas públicas adotadas no decorrer dos anos, até que se chegasse ao Programa Luz 

para todos.  De mais em mais, proceder-se-á com a exposição e análise dos normativos 

que estabelecem o funcionamento desta complexa política pública, demonstrando os 

atores públicos e privados envolvidos em sua implementação, as fontes de recursos 

disponíveis, a forma como é operacionalizado, ou seja, como se dá a distribuição das 

tarefas para consecução de seus objetivos, bem com as perspectivas futuras do programa. 

Ao final do trabalho expõe-se dados qualitativos e quantitativos dos resultados 

apresentados pelo Programa Luz para Todos, utilizando-se para isto da comparação entre 

os objetivos iniciais estabelecidos e o que foi alcançado até o presente momento, as 

demandas por acesso à energia elétrica ainda remanescentes, e pesquisas “in loco” já 

realizadas junto aos beneficiados pelo programa, a fim de demonstrar os impactos diretos 

do programa em seu cotidiano. 
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2. PANORAMA HISTÓRICO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

 

Inicialmente, cumpre realizar uma apresentação histórica em torno do 

desenvolvimento industrial e institucional do setor elétrico nacional, para então, com 

alguns pontos já contextualizados, aprofundar-se em aspectos relacionados às concessões 

de serviços de distribuição de energia elétrica, e no desafio de se alcançar a 

universalização do acesso e uso à energia elétrica.  

Descoberta no começo do século XIX, a energia elétrica só começou a ganhar 

relevância no cotidiano da sociedade no último quarto do século, impulsionada pelo 

progresso técnico, e pelas transformações na vida econômica e social observadas com a 

segunda “Revolução Industrial”. O surgimento da indústria manufatureira, a expansão 

dos serviços de iluminação pública e de transporte urbano se destacam como os principais 

campos de aplicação produtiva da energia elétrica, proporcionando demanda e a difusão 

do consumo, que impulsionaram a consolidação dos serviços de energia elétrica. (Centro 

de Memória da Eletricidade no Brasil, 1988)  

Em flagrante atraso em relação a outros países, o período colonial brasileiro ficou 

marcado pela ausência de utilização de eletricidade na matriz produtiva. O processo de 

extração de ouros e pedras, a produção de açúcar e fumo, se utilizavam basicamente de 

força animal e do trabalho escravo como fonte de energia motora. (ROLIM, 2002) 

A primeira Usina Hidrelétrica do país foi inaugurada em 1884, próxima à estrada 

União Indústria, construída por Bernardo Mascarenhas, com a finalidade de fornecer 

eletricidade à cidade mineira de Juiz Fora, vindo a contribuir de forma decisiva para a 

indústria manufatureira ali existente. (VAZ, 1993, apud ROLIM, 2002) 

Nos primeiros anos do século XX, a indústria da eletricidade nacional 

caracterizava-se por sua estrutura vertical, ou seja, uma única empresa abrangendo as 

atividades de geração, transporte e distribuição da energia elétrica. Nesse período começa 

a ganhar corpo um processo autônomo e descentralizado de expansão dos serviços de 

eletricidade, com a formação de um amplo e heterogêneo conjunto de empresas 

energéticas, organizadas tanto por capital interno quanto externo. (CARNEIRO, 2000) 

Ainda pouco aparelhado e impregnado por uma orientação de não 

intervencionismo decorrente do liberalismo predominante na Primeira República, 

Carneiro (2000) aponta que o poder estatal restringia suas ações no setor elétrico ao 

compromisso com a garantia de retorno financeiro para o capital investido, que dispunha 
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de relativa autonomia para estabelecer as tarifas cobradas, bem como de decidir sobre 

questões relativas ao momento e em que circunstancias oferecer o serviço.  

Alguns autores identificam os estímulos econômicos provenientes do 

desenvolvimento da economia cafeeira no Estado de São Paulo como um dos principais 

fatores produtivos responsáveis por criar as condições para o nascimento e a consolidação 

da indústria elétrica no Brasil. (Cano, 1977; Negri, 1996, apud AMORIM, 2000) 

Nesse período, a eletrificação se ampliava e se enredava no cerne do processo de 

desenvolvimento nacional. Assim, seja do ponto de vista econômico e seja social, ou seja, 

ainda, do ponto de vista político – houve forte envolvimento das forças políticas que 

representavam a atividade cafeeira junto aos grupos das concessionárias estrangeiras – a 

eletricidade e a forma específica como se desenvolvia no Brasil, tornaram-se elementos 

integrantes da própria natureza e da especificidade do desenvolvimento do capitalismo 

no Brasil (SAES, 1986, apud LORENZO, 2002). 

No final da década de 1930, a eletricidade e todos os seus benefícios já marcavam 

de tal forma a vida brasileira que muitos de seus aspectos mais relevantes, como fixação 

de preços, as condições de outorga das concessões desses serviços públicos e o controle 

do lucro das empresas, passaram a ser objeto de constantes debates na imprensa. A defesa 

da intervenção do governo no setor começa a surgir, principalmente, com a publicação 

em 1933 do artigo de Eduardo Guinle intitulado “A light e seus negócios da China”, que 

argumentava que o elevado preço da eletricidade se devia às condições que regulavam as 

concessões desde os princípios do século. (LORENZO, 2002)  

Nesse contexto, surge o primeiro marco legal à influenciar de forma mais efetiva 

o setor elétrico do país, conhecido como Código de Águas, instituído através do Decreto 

nº 24.643/1934, que surge quase que simultaneamente à Constituição de 1934, 

normatizando o aproveitamento das águas e sua utilização, atribuindo à União o poder de 

autorizar ou conceder serviços de energia elétrica e estabelecendo critérios de 

determinação de tarifas desses serviços públicos, além de compartilhar aos Estados a 

competência para a execução do próprio código. 

Durante o período do Estado Novo, mais especificamente no ano de 1939, foi 

criado o Conselho Nacional das Águas e Energia Elétrica (CNAEE), visando resolver 

problemas no suprimento, regulamentação e tarifas da indústria de energia elétrica da 

época, que encontrava-se fortemente pressionada pelo crescimento da demanda. 

(ROLIM, 2002) 

Rolim (2002) explica ainda que código de águas sujeitou às suas disposições 
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empreendimentos novos e a exploração de energia hidráulica anteriores à sua 

promulgação, estabelecendo, dentre outros pontos, prazos para adequação e revisão 

tarifária nas bases instituídas. Através desse marco regulatório, o Estado exercia o 

controle do setor que demandava, em função de critérios de tarifação adotados, crescente 

fiscalização e regulamentação. Para tanto, utilizou-se de diversos órgãos como o 

Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica (CNAEE), órgão diretamente 

subordinado à Presidência da República, da Divisão de Águas, do Departamento Nacional 

de Produção Mineral (DNPM), subordinado ao Ministério da Agricultura, até o advento 

do Ministério das Minas e Energia. Essa forte intervenção estatal foi acionada por 

diversos fatores, destacando-se entre eles: 

a) o contexto mundial em que existia um forte movimento neste sentido 

intervencionista, em particular visando reduzir níveis tarifários; 

b) a característica de financiamento do setor que permitia a interferência 

estatal, realizando os investimentos necessários e evitando a remessa de 

divisas para o exterior; 

c) as constates denúncias de lucro excessivo das companhias 

estrangeiras; 

d) o desejo de eliminar autoprodução de energia, por consumidores 

industriais, via grupos diesel, devido ao alto preço tarifário. 

  

O aumento do mercado, somado à restrição na capacidade de geração instalada no 

país que não dava mais conta de ofertar a energia necessária ao suprimento das 

necessidades energéticas, constatou-se havia a necessidade de se formular um 

planejamento global para o setor, tanto do ponto de vista da produção, quanto da 

formulação dos meios de financiamento para viabilizar a expansão energética do país. 

(LORENZO, 2002) 

Nessa perspectiva foi apresentado, em fevereiro de 1954, durante o Governo de 

Getúlio Vargas, o Plano Nacional de Eletrificação, no qual indicava-se a necessidade de 

um planejamento, tanto no que respeita à expansão da geração quanto no que se refere a 

integração de regiões do país por meio de sistemas de transmissão. (CORRÊA, 2003) 

Previa-se ainda a formação de um Fundo Nacional de Eletricidade (FNE), a criação da 

Eletrobrás, conciliada com ao desenvolvimento de uma articulação com o setor nacional 

produtor de bens de equipamentos elétricos. (LORENZO, 2002) 

Com o passar dos anos, verifica-se um movimento de criação de empresas estatais 

em diversos estados, com destaque para a criação da a Companhia Hidrelétrica do São 

Francisco (CHESF), em 1945, e da Central Hidrelétrica de Furnas, em 1957, ganhando 

destaque a criação do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico (BNDES), 
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cumprindo o papel disponibilizar recursos financeiros para investimentos públicos.  

No período JK (1955-1960), ganha destaque o surgimento de um importante 

marco institucional com a criação do Ministério de Minas e Energia (MME), órgão da 

administração responsável possibilitou a criação do Departamento Nacional de Águas e 

Energia Elétrica (DNAEE), que ficara responsável pela fixação das tarifas, vindo a ser 

substituída décadas depois com a criação da Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL.  

Proposta juntamente com o Plano Nacional de Eletrificação – PNF em 1954, 

apenas em 1961 é efetivamente criada a Centrais Elétricas do Brasil – Eletrobrás. A tarefa 

fundamental da empresa seria a execução dos empreendimentos federais constantes do 

PNF, sob responsabilidade do governo federal, diretamente ou por intermédio de 

subsidiárias, funcionando como uma holding do setor, podendo associar-se a empresas 

estaduais ou municipais atuantes no setor elétrico, ou a empresas privadas, quando seria 

necessária autorização do Presidente da República. (CORRÊA, 2003) 

No decorrer da tramitação do projeto de criação da Eletrobrás no Congresso, a 

proposta sofreu com a forte rejeição de representante das concessionárias estrangeiras e 

de alguns segmentos do empresariado nacional, o que faz com que o projeto tramitasse 

lentamente. A proposta foi questionada até mesmo por técnicos e dirigentes de algumas 

empresas estaduais existentes à época, como as de São Paulo e, em especial, a Cemig, às 

quais não interessava uma excessiva centralização das decisões da política do setor 

elétrico no âmbito federal. (CORRÊA, 2003) 

Conforme ressalta ROLIM (2002), durante os governos militares consolida-se o 

modelo de setor elétrico definido na década anterior. Nessa toada, a centralização política 

permitiu ao Poder Executivo estruturar o arcabouço institucional que perdurou até a 

década de 1980 sem alterações.  

A referida autora aponta a ocorrência de um ciclo que perdura até o final da década 

de 70, em que se observa com grandes obras de geração, transmissão e distribuição sendo 

realizadas, interligando diversos sistemas isolados. O modelo permaneceu dentro da 

concepção do Estado como principal responsável pela criação da infraestrutura e baseada 

em empresas verticalizadas, sendo a construção do Programa Nuclear e da Usina de Itaipu 

Binacional datada dessa época.  

No entanto, incidentes observados no cenário mundial no decorrer da década de 

70, como o primeiro e segundo choques do petróleo em 1973 e 1979, respectivamente, e 

a elevação das taxas de juros no mercado externo no início de 1980, contribuíram para 
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que o processo de crescimento econômico iniciado no Brasil na década de 60 se 

revertesse, fazendo com que a década de 1980 ficasse popularizada como a “década 

perdida”,  devidos às fortes pressões inflacionárias verificadas, e, ao colapso da dívida 

pública nacional (1981-1982), que levou ao estrangulamento da capacidade de 

investimento do estado.  

Com a deterioração do quadro macroeconômico do país, os interesses do Governo 

Federal, representados pela Eletrobrás, passaram a se mostrar cada vez mais conflitantes 

com o das empresas estaduais, expondo um aumento dos conflitos de interesses 

econômicos regionais, muitas vezes externos ao próprio setor. Diz-se que as disputas se 

deviam principalmente a questões relacionadas ao aproveitamento dos potencias de 

geração, concedidos prioritariamente às empresas do Grupo Eletrobrás pela União, e a 

luta por recursos setoriais cada vez mais escassos estão na raiz desse conflito 

(MEDEIROS, 1993, Apud LORENZO, 2002). 

A instituição e aplicação do princípio da equalização tarifária, instituindo a taxa 

média de remuneração para o setor como um todo, em 1981, que não levou em conta as 

características de cada empresa, agravou ainda mais a situação financeira das 

concessionárias, especialmente as estaduais. Isso porque qualquer ganho de 

produtividade que uma empresa viesse a conseguir era transferido para outro 

concessionário, para que a taxa média fosse mantida. Essa e outras medidas geraram 

diferentes tipos de pressão sobre o setor elétrico, principalmente no que diz respeito à 

elevação dos custos operacionais e do endividamento das empresas que foram tornando 

a situação do setor cada vez mais dramática. (LORENZO, 2002) 

Maria João Pereira Rolim (2002, fl. 177) observa que “a década de 90 caracteriza-

se pela busca e implementação de um novo arranjo para o setor elétrico. Necessidades de 

expansão aliadas à crise financeira do Estado expõem os riscos de déficit de energia e 

constituem-se nas principais motivações da reforma” setorial que estaria por vir.  

Viana e Crispim (2008), dividem o Setor Elétrico Nacional, sob uma perspectiva 

histórica de três fases: (i) domínio estatal no período de 1930 a 1990; (ii) abertura do 

Setor Elétrico à iniciativa privada em meados da década de 1990; e (iii) a criação do novo 

Modelo do Setor Elétrico a partir do início de 2003. 

Os autores apontam os estudos realizados no âmbito do Projeto de Reestruturação 

do Setor Elétrico Brasileiro, iniciados pelo Governo Federal em 1996 como o ponta pé 

inicial para a implementação de reformas que tiveram como foco central a mudança de 

um regime setorial monopolista para um regime baseado na competição. 
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No âmbito do Projeto RE-SE, desenvolvido entre 1996 e 1998, dentre outros 

diagnósticos, concluiu-se pela necessidade de se promover a desverticalização das 

empresas de energia elétrica; incentivar a competição na geração e comercialização, e 

manter sob regulação os setores de distribuição e transmissão. (CCEE, 2019)1 

A citada desverticalização significa promover a dissociação das empresas que 

compõem a cadeira produtiva da energia elétrica, que antes admitia uma só pessoa 

jurídica exercendo todas as suas etapas. Cumpre então estabelecermos a diferenciação 

entre os segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. 

Inicialmente, o setor de geração, provavelmente segmento mais conhecido, 

compreende a transformação da energia primária (fluxo hídrico, gás, vapor, força dos 

ventos, etc) em energia elétrica, por meio de Usinas Hidrelétricas, Eólicas, Termelétricas, 

dentre outras.  

Por sua vez, o setor de Transmissão de energia elétrica possui a função de 

transportar energia entre dois pontos, através de linhas de transmissão de alta potência 

(acima de 230 KV), de modo a levar a energia das centrais geradoras às distribuidoras de 

energia ou diretamente ao consumidor final. 

Por fim, segmento de Distribuição de energia elétrica compreende o setor 

responsável por receber a energia das empresas de transmissão e distribui-las para os 

centros consumidores residenciais e industriais. 

Ante esta perspectiva de implementação de reformas no setor, começou a se 

desenhar o atual desenho institucional do setor elétrico brasileiro, com a  criação da 

Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, responsável pela regulação e 

fiscalização das atividades setoriais; do Operador Nacional do Sistema – ONS incumbido 

da coordenação e operação física do sistema elétrico; e, da Mercado Atacadista de Energia 

Elétrica – MAE, posteriormente substituído pela Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica – CCEE. 

Com a grave crise energética vivida em 2000-2001, que em seu ponto mais agudo 

levou à ocorrência de um apagão e ao racionamento de energia elétrica, observou-se que 

a estrutura normativa inicialmente prevista para o Setor Elétrico ainda era insuficiente e 

precisaria ser revista e aprimorada. Com isso, o Ministério de Minas e Energia – MME 

formula a “Proposta de Modelo Institucional do Setor Elétrico”, dando espaço, então, a 

                                                 
1https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/ondeatuamos/setor_eletrico?_afrLoop=1453094681

656895&_adf.ctrlstate=1dowukmye1_43#!%40%40%3F_afrLoop%3D1453094681656895%26_adf.ctrl-

state%3D1dowukmye1_47 
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uma segunda grande reforma, iniciada em 2003 e normatizada em 2004, com edição da 

Lei nº 10.848/2004.  

Com isso, sem prejuízo das inovações legislativas posteriores, chega-se à atual 

estrutura regulatória observada atualmente no Setor Elétrico Brasileiro, que pode ser 

facilmente compreendida pela figura abaixo: 

 

Figura 01: Estrutura Institucional do Setor Elétrico Brasileiro 2 

Denota-se que, historicamente o Brasil possui sua matriz de geração de energia 

elétrica baseada em sua maior parte na geração hídrica. Contudo, nos últimos anos, devido 

ao desenvolvimento no número de empreendimentos baseados em outras fontes de 

energias renováveis, bem como, em função da grave crise hídrica enfrentada pelo país a 

partir de 2013, que levou à drástica redução dos reservatórios das hidrelétricas e 

consequente acionamento de usinas termelétricas, visualiza-se uma redução da 

hegemonia das hidrelétricas matriz energética, com uma maior diversificação do parque 

                                                 
2 Fonte: <http://www.abradee.org.br/setor-eletrico/visao-geral-do-setor/>. Acesso em 20.11.2019. 

 

http://www.abradee.org.br/setor-eletrico/visao-geral-do-setor/
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gerador nacional, com fontes renováveis como a eólica passando a ganhar destaque e 

competitividade. 

Conforme dados divulgados pela Agência Nacional de Energia Elétrica em 

Audiência Pública na Comissão Permanente de Infraestrutura do Senado Federal, o país 

conta atualmente com Capacidade Instalada de 164.723 MW. Nesse universo, 63,4% 

correspondem à energia hidráulica; 15,6% derivam da geração de termelétrica a partir da 

queima de gás/petróleo/carvão; 9,1% já correspondem a geração eólica; 9% a partir de 

Biomassa; e os outros 3% derivados de energia fotovoltaica (1,3%), nuclear (1,2%) e 

geração distribuída (0,5%).  

Além dos fatores supracitados, outro aspecto facilitador para diversificação da 

matriz energética nacional foi a criação do PROINFA, programa do governo criado pela 

Lei nº 10.438/2002, com o objetivo de aumentar a participação de fontes alternativas 

renováveis (pequenas centrais hidrelétricas, usinas eólicas e empreendimentos 

termelétricos a biomassa) na produção de energia elétrica. 

Diante deste cenário de estímulo à fontes renováveis, observou-se no últimos forte 

crescimento da geração de energia por meio de painéis solares e outras formas de geração 

distribuída. Atualmente a nova regulamentação da geração distribuída encontra-se em 

discussão na Consulta Pública nº 25/2019 promovida pela ANEEL, que visa obter 

subsídios para edição de uma nova Resolução Normativa, que vem sendo disputada 

palmo a palmo entre empresas do setor de micro e mini geração, e as concessionárias de 

distribuição de energia elétrica. 

São sobre essas últimas que se debruçara o presente trabalho, haja visto seu papel 

determinante na promoção da universalização do atendimento aos serviços de energia 

elétrica no país. 
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3. AS CONCESSÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

De modo a contextualizar o ambiente regulatório em que se implementa o 

Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - Luz para 

Todos, entende-se válido antes abordar as principais características que norteiam as 

concessões do serviço de distribuição de energia elétrica, uma vez que, são as 

concessionárias de distribuição as responsáveis por atuar como agentes executores na 

implementação do Programa Luz para Todos - LPT. 

Nesse sentido, em função das profundas transformações observadas no setor 

elétrico a partir das reformas dos anos 90, especialmente a desverticalização e 

segmentação da cadeia produtiva da indústria da eletricidade, tratar-se-á de apontar 

alguns dos reflexos gerados nas concessões administrativas dos serviços de energia 

elétrica, especialmente dos debates em torno de qual seria o Regime Jurídico aplicável a 

esses serviços. 

Por fim, antes de adentrar-se especificamente na temática das políticas públicas 

de universalização do acesso à energia elétrica, demonstra-se como é composta a estrutura 

tarifária que remunera as empresas que prestam os serviços de distribuição de energia 

elétrica, para assim, melhor se compreender de onde se originam os recursos que 

viabilizam o Programa Luz Todos – PLT.  

 

3.1. REGIME JURÍDICO E OUTROS ASPECTOS DAS CONCESSÕES DO 

SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

Conforme já mencionado acima, ao longo da década de 90 o setor elétrico 

brasileiro vivenciou importantes transformações, o que só foi possível a partir de 

alterações constitucionais e legais que criaram condições para que se efetivasse uma 

mudança na forma de atuação do Estado no setor. As alterações na dinâmica deste, que 

talvez seja o setor de infraestrutura mais importante do país, refletiram, dentre outros 

aspectos, no regime jurídico aplicável aos seus segmentos. 

Assim, para se retratar o regime jurídico aplicável aos diferentes segmentos do 

setor elétrico, impõe-se apresentar o tratamento constitucional e legal dado à matéria dos 

serviços públicos, que a CRFB/1988 cuidou de estabelecer suas diretrizes jurídicas no 

artigo 175, assim redigido: 
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Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 

sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 

prestação de serviços públicos. 

Parágrafo único: A lei disporá sobre: 

I – o regime de empresas concessionárias e permissionárias de serviços 

públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem 

como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão 

ou permissão; 

II – os direitos dos usuários; 

III – política tarifária; 

IV – obrigação de manter serviço adequado.  

 

Veja-se que, o constituinte proporcionou um espaço de abertura para que, além da 

atuação direta, a prestação dos serviços públicos possa se dar também por meio do 

“regime de concessão e permissão”, possibilitando assim que o Estado se utilize da 

delegação aos particulares como uma forma de buscar efetivar a prestação dos serviços, 

o que, obviamente repercute em implicações políticas, econômicas e jurídicas.  

Sob o aspecto político pode-se dizer que a delegação para prestação de 

determinados serviços públicos significa que o Estado reduzirá sua atuação direta, 

cedendo espaço a particulares, o que se reflete na redução do poder estatal que, mesmo 

mantendo o controle sobre a prestação delegada, terá de avaliar quais atividades que, se 

delegadas, colocam em risco valores intrinsicamente relacionados à essência do poder do 

Estado.  (ROLIM, 2002) 

O conteúdo normativo inserido no artigo 173 da CRFB/1988 estabelece o caráter 

supletivo da exploração direta de atividade econômica pelo Estado, disciplinando que esta 

apenas será legitima quando necessária aos imperativos de segurança nacional ou por 

relevante interesse coletivo, sujeitando-se nesses casos ao regime jurídico próprio das 

empresas privadas. 

Ao dizer que no desempenho de atividade econômica por parte do Estado o regime 

jurídico aplicável é o próprio das empresas privadas, o texto Constitucional não exclui 

totalmente a aplicação do regime de direito público, afinal, as próprias hipóteses que 

autorizam esse desempenho direto por parte do Estado, determinam a aplicação, ainda 

que subsidiária, das regras de direito público, sendo o intento de tal limitação, tão 

somente, preservar as condições de concorrência, evitando privilégios e incentivos 

desarrazoados. (ROLIM, 2002) 

Especificamente quanto aos serviços de energia elétrica, a Constituição da 

República prevê a possibilidade de delegação da atividade por meio de seu artigo 21, XII, 

b, ao apontar como competência da União explorar, diretamente ou mediante autorização, 
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concessão ou permissão, os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento 

energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os 

potenciais hidroenergéticos. 

No que se refere à regulamentação dos dispositivos constitucionais supracitados, 

dentre outras previsões normativas, pode-se destacar a importância da Lei nº 8.987/1995 

e da Lei nº  9.074/1995, cuidando esta, sobretudo, de concessões de energia elétrica, e 

aquela sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos de forma geral, em 

linha com o disposto no art. 175 da CRFB/88. 

Não obstante, pode-se apontar como uma das principais medidas legislativas 

adotadas no sentido de se redesenhar o SEB, a edição da Emenda Constitucional nº 

06/1995, responsável por estabelecer nova redação ao artigo 176, § 1º, da Constituição 

Federal, de modo a permitir a exploração privada dos potenciais de energia hidráulica 

mediante autorização ou concessão da União, inovação que, ao ser lida de forma 

conjugada à edição da Lei nº 9.074/95, proporciona condições para o início de um forte 

processo de desestatização dos serviços de geração de energia elétrica (Aragão, 2007). 

As reformas estruturais implementadas na indústria da eletricidade nacional 

levaram ao surgimento de debates entre estudiosos da área do direito regulatório quanto 

ao regime jurídico aplicável aos serviços de energia elétrica dentro desse novo contexto. 

Questiona-se o cabimento da manutenção da incidência exclusiva do regime jurídico de 

direito público a todos os seus segmentos, uma vez que alguns deles, notadamente o de 

geração e de comercialização, passaram a apresentar características fortemente 

relacionadas à de atividade econômica em sentido estrito, o que, defendem alguns, 

tenderia a afastar estas atividades do conceito de serviço público. 

Nesta discussão em torno da diferenciação das noções de “atividade econômica” 

e serviços públicos, Marçal Justen Filho (1997, p. 57) procura estabelecer uma 

delimitação conceitual da seguinte forma: 

[...] o conceito de atividade econômica (em sentido estrito) se forma por 

inclusão e exclusão. Por inclusão, na medida em que se identifica um 

núcleo fundamental. São as atividades relacionadas com a produção, 

circulação e prestação de bens econômicos e de utilidades 

economicamente avaliáveis a partir de livre organização dos fatores da 

produção e da apropriação privada dos resultados.  Por exclusão, na 

medida em que se reputa que o conceito não abrange aquilo que a 

Constituição dele excluiu. Não se incluem no conceito de atividade 

econômica em sentido estrito certas atividades que a Constituição 

qualificou como serviço público – mesmo que tais atividades tenham 

cunho econômico ou sejam potencialmente lucrativas. A intervenção 

estatal faz-se, quanto às atividades econômicas em sentido estrito, pela 
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regulamentação de seu exercício. O Estado não pode tomar a si o 

desempenho direto de atividades econômicas, senão quando presentes 

os pressupostos constitucionais para tanto. 

 

No que se refere à noção de serviço público, embora se trate de uma atividade 

econômica em sentido amplo e, portanto, passível também de obtenção de lucro, esta deve 

ser norteada pela finalidade última da busca pelo bem comum, servindo como 

instrumento para consecução do interesse público. (ROLIM, 2002) 

Apesar de termos diversas acepções e significados acerca da noção de serviço 

público, traz-se à baila o sempre valoroso posicionamento de Bandeira de Mello (2018, 

p. 81) de que serviço público pode ser conceituado como: 

[...] a atividade material que o Estado assume como pertinente a seus 

deveres em face da coletividade para satisfação de necessidades ou 

utilidades públicas singularmente fruíveis pelos administrados cujo 

desempenho entende que deva se efetuar sob a égide de um regime 

jurídico outorgador de prerrogativas capazes de assegurar a 

preponderância do interesse residente no serviço e de imposições 

necessárias para protege-lo contra condutas comissivas ou omissivas de 

terceiros ou dele próprio gravosas a direitos ou interesses dos 

administrados em geral e dos usuários do serviço em particular.   

 

Nesta toada, prossegue-se apontando a lição de Maria João Pereira Rolim (2002, 

p. 125) que sustenta que os serviços públicos “submetem-se ao regime jurídico público, 

de forma integral ou parcial, que se diferencia do regime privado, principalmente em 

função da supremacia da indisponibilidade do interesse público”.   

Contudo, buscando compreender a temática em questão, caberia indagar-nos, o 

que seria na prática um Regime Jurídico? De forma simples e didática, Celso Antônio 

Bandeira de Mello (2017, p. 82) contribui conosco definindo Regime Jurídico como um 

“conjunto de princípios, normas e categorias, que regem o funcionamento de um 

determinado instituto jurídico”.  

A delimitação do regime jurídico incidente sobre determinada atividade tem 

importância crucial para que se possa avaliar a viabilidade (ou inviabilidade) de aplicação 

de determinados institutos jurídicos em uma situação prática, haja visto que, alguns atos 

só poderão ser entendidos como legais ou legítimos se respaldados por prerrogativas e 

atributos inerentes ao regime de direito público.   

De modo a exemplificar a importância da compreensão em torno do regime 

jurídico aplicável em determinada atividade, Di Pietro (apud. ROLIM, 2002, p. 125) 

discorre que em determinados tipos de serviços públicos (não comerciais e industriais) 
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quando aplicável o regime jurídico de direito público, dentre outras características, as 

decisões tomadas apresentariam todos os atributos do ato administrativo, em especial a 

presunção de veracidade e a executoriedade; a responsabilidade seria objetiva; os 

contratos reger-se-iam pelo Direito Administrativo, características, que, evidentemente, 

não excluiriam  totalmente a possibilidade de utilização de institutos de direito privado, 

em determinadas situações previstas em lei.  

Por outro lado, a referida autora aponta que em se tratando de serviços comerciais 

e industriais, o Regime Jurídico seria o de Direito comum (civil e comercial), derrogado, 

ora mais, ora menos pelo público, aplicando-se um Regime Jurídico híbrido, podendo 

prevalecer o direito público ou o direito privado, dependendo do que dispuser a lei em 

cada caso, nunca se aplicando, em sua inteireza, o direito comum tal qual aplicada às 

empresas privadas.  

Conforme se observa pelo texto transcrito abaixo, o Prof. Carlos Ari Sundfeld 

(apud, ROLIM, 2002) propõe uma abordagem singular em relação ao regime jurídico 

aplicável aos serviços públicos, buscando adequá-la à um cenário em que os serviços 

públicos são cada vez mais influenciados por uma sociedade imersa na complexidade 

tecnológica e organizacional, defendendo também a aplicação de um regime híbrido: 

Simplesmente não faz sentido, na atualidade, supor que as respostas a 

muitas dúvidas cruciais (exemplo: Pode-se negar o serviço a 

consumidor inadimplente? Pode haver liberdade para o próprio 

prestador determinar seu preço? Há responsabilidade do Estado em 

virtude dos danos gerados pela execução de serviços por empresa 

autorizada?) serão encontrados por meio da operação simplista de 

identificar o caráter público ou privado do serviço em causa, que teria 

o mágico condão de determinar a aplicabilidade de um regime jurídico 

geral. Daí a mudança total de enfoque. Não se cuida mais de discutir o 

caráter público ou privado de certo serviço, mas sim de identificar como 

ele é regulado pelo Estado no tocante ao aspecto tal ou qual. 

A tudo isso se soma o processo de convergência dos modelos 

econômicos de exploração dos serviços de titularidade estatal – agora 

entregues à iniciativa privada e abertos à competição – com os das 

demais atividades econômicas. Evidentemente, isso tende a aproximar 

também os respectivos modelos jurídicos, retirando da noção de serviço 

público uma de suas funções, que era a de afirmar a especificidade do 

regime jurídico.” 

 

Apesar de instigante o debate em questão, entende-se como uma tarefa complexa 

(talvez impossível), que fugiria ao objetivo do presente trabalho, tentar encontrar um 

regime jurídico único aplicável a todos serviços públicos, sendo mais valioso para o que 

se propõe neste trabalho, delimitar a discussão ao âmbito do setor elétrico.  

Nesse sentido, delimitando o discussão à questão ao setor elétrico, Geraldo Pereira 
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Caldas (2008) indica nas funções de geração e comercialização um forte componente de 

direito privado, com a inserção de competição na oferta de energia ao mercado, enquanto 

visualiza nos segmentos de transmissão e distribuição a preponderância de serviço 

públicos, ante a regulação das tarifas pelo Poder Público, destacando ainda que em todas 

as cadeias do setor elétrico deve estar presente o regime de serviço público. 

Por sua vez, David A. M. Waltenberg (apud. VIANA e CRISPIM, 2018) também 

diferenciando o regime jurídico de acordo com o segmento do setor elétrico, desenvolve 

seu entendimento atribuindo à geração um regime que se desdobra em serviço público, 

produção independente e auto produção; o setor de transmissão se aplicaria 

exclusivamente o regime de serviço público, enquanto o setor de distribuição dividir-se-

ia em serviço público (fornecimento ao consumidor cativo) – com execução por meio das 

concessão ou permissão – comportando também serviço privado (autorização – 

cooperativas de eletrificação rural com atendimento exclusivo aos cooperados). 

O autor Antônio Ganim (2008, p. 55) advoga que: 

 
 “A atividade de “Geração de Energia Elétrica”, cuja exploração 

decorre da outorga de concessão de uso do bem público ou de 

autorizações, é uma atividade competitiva e não uma “prestação de 

serviço público”. Na verdade, é uma atividade industrial com o objetivo 

de produzir a “energia elétrica”, que será objeto da “Prestação de 

Serviço Público” por intermédio de uma empresa concessionária de 

serviço público. Portanto, a comercialização dessa energia, por uma 

concessionária de serviço público, nos termos da Resolução ANEEL nº 

456/2000, é que deve ser entendida como uma atividade de serviço 

público”.  

 

Por outro lado, Rolim (2002) defende a impossibilidade de que, pela análise do 

tratamento constitucional dado aos serviços de energia elétrica, se entenda tais serviços 

como mera atividade econômica regulada, em detrimento de sua natureza de serviço 

público. Isto, no entanto, não significaria que estaria afastada a possibilidade de serem 

aplicáveis à atividade aspectos próprios de regime de direito privado ou mecanismos de 

mercado, mas apenas que, por sua essencialidade, tratar determinadas fases de sua 

configuração como atividades privadas desintegradas da finalidade coletiva desse serviço 

é que estaria afastada. 

Apesar do interessante embate quanto ao regime jurídico incidente sobre cada um 

dos segmentos do setor, cumpre delimitarmos a discussão em torno do setor de 

distribuição, o qual também teve sua estrutura fortemente impactada pelo processo de 

abertura da última década do século XX, a partir da influência de fatores como a 
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transferência da propriedade ou controle dos ativos do setor público ao privado; a já 

mencionada desverticalização do setor, com separação entre segmentos competitivos 

(geração e comércio atacadista ou varejista) e monopolísticos (transmissão e 

distribuição); e a introdução da concorrência nos segmentos competitivos (Hage, Fabio 

S., El, 2015). 

Em regra, os serviços de distribuição de energia elétrica são prestados por meio 

de empresas concessionárias vencedoras de processo licitação, na modalidade 

concorrência, para explorar o serviço em uma área geográfica delimitada, podendo ainda 

ser prestados por autorização, no caso de cooperativas de eletrificação rural restritas ao 

atendimento de seus cooperados, ou então, permissão, outorgada às cooperativas que 

atendam não apenas aos seus cooperados, mas também ao público em geral. 

De acordo com o art. 2º da Lei  nº 8.987/1995, concessão está definida como:  

“[...] a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, 

mediante licitação, na modalidade concorrência, à pessoa jurídica ou 

consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu 

desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado”. 

 

Por meio de uma análise doutrinária, também é possível aferir a existência do 

embate entre diversas correntes na definição da natureza jurídica das Concessões de 

Serviços Públicos. 

Nesse sentido, aponta a visão de Celso Antônio Bandeira de Mello (2017, p. 95) 

que caracteriza as Concessão dos Serviços Públicos como o “instituto por via do qual o 

titular do serviço – o concedente –, não podendo ou não querendo arcar com as despesas 

inerentes à prestação dele ou até mesmo (como ocorria no passado entre nós) 

simplesmente ”  

Aragão (2007) acrescenta que nas concessões de serviço público, nem todas as 

condições para sua prestação constam no instrumento contratual. Isto porque, 

determinadas disposições atinentes ao serviço público a ser prestado pelo concessionário 

pode constar de leis ou regulamentos já editados ou a serem editados no futuro. Porém, a 

submissão inicial a esse estatuto dinâmico do serviço se dá com o assentimento de ambas 

as partes e tem a sua expressão econômica – o equilíbrio econômico financeiro. 

Sem prejuízo, Carvalho Filho (2017, p. 258), mencionando Caio Tácito, aponta 

que: 

 Na Concessão do Serviço Público há situações jurídicas sucessivas, 

que lhe imprimem um caráter triangular. Com efeito, se, de um lado o 

negócio se inicia pelo ajuste entre o Poder Público e a concessionária, 

dele decorrem outras relações jurídicas, como as que vinculam o 
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concedente ao usuário e este ao concessionário. Importante é saber que 

na concessão de serviço público há uma tríplice participação de 

sujeitos: o concedente, o concessionário e o usuário.  

 

A atividade de distribuição de energia elétrica é caracterizada por suas instalações 

compostas por linhas e subsestações, redes e demais equipamentos associados, em 

tensões inferiores a 230 kV, ou instalações em tensão igual ou superior, quando 

especificamente delimitado pela Agencia Nacional de Energia Elétrica. 

Um dos aspectos centrais do serviços de distribuição de energia prestados aos 

consumidores cativos – maior parte do mercado em número de consumidores – é o fato 

de ser identificado como uma atividade não competitiva, seja pelo seu caráter de 

monopólio natural em razão da inviabilidade econômica de duplicação de sua estrutura 

em uma mesma localidade, seja pelo seu forte vínculo com o atendimento ao interesse 

público, haja visto estar o fornecimento energia elétrica diretamente relacionada com o 

bem estar e ao atendimento à necessidade básicas da sociedade moderna. (ROLIM. 2002) 

Nos chamados monopólios naturais, como é o caso do setor de distribuição de 

energia elétrica, as barreiras de entradas são dadas pela própria tecnologia de produção, 

tornando a atuação regulatória imprescindível, ainda mais por tratar-se de serviços 

públicos essenciais sob a concessão do Estado, que historicamente se deram por meio de 

empresas estatais. (HAGE; DELGADO; 2015) 

No que se refere à essa atividade de regulação econômica exercida pelo Estado, 

Aragão (2007), aponta que:  

[...] a regulação da economia é o conjunto de medidas legislativas, 

administrativas e convencionais, abstratas ou concretas, pelas quais o 

Estado, de maneira restritiva da liberdade privada ou meramente 

indutiva, determina, controla, influencia o comportamento dos agentes 

econômicos, evitando que lesem os interesses sociais, definidos no 

marco da Constituição e orientando-os em direções socialmente 

desejáveis. 

 

A regulação de monopólios naturais passou a evoluir de forma mais acentuada no 

Brasil a partir dos anos 1990 com a criação de agência reguladoras autônomas e da 

privatização de empresas outrora estatais. 

No paradigma institucional de regulação dos monopólios naturais, a legislação 

regulatória pertinente constitui-se por normas e resoluções técnicas capazes de resguardar 

os consumidores e a sociedade, por meio do controle de preços, da qualidade, e 

sustentabilidade dos produtos e serviços e, claro, do equilíbrio econômico-financeiro das 
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empresas concessionárias, submetidas a esquemas de incentivos para aumento da 

produtividade, inovação tecnológica e melhoria contínua. 

Para exercer esta função regulatória do setor elétrico, institui-se por meio da Lei 

nº 9.427/1996, a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, autarquia especial 

inserida na administração pública indireta âmbito do Poder Executivo Federal, tendo por 

finalidade regular e fiscalizar, conforme se observa pelo artigo 2º da lei que a instituiu, 

“regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia 

elétrica, em conformidade com as políticas e diretrizes do governo federal”. 

Tendo em vista o objeto do próximo capítulo do presente trabalho, destaca-se a 

previsão estampada no inciso XII, do artigo 3º, da Lei 9.427/1996, designando como 

competência da ANEEL estabelecer, para cumprimento por parte de cada concessionária 

e permissionária de serviço público de distribuição de energia elétrica, as metas a serem 

periodicamente alcançadas, visando a universalização do uso da energia elétrica. 

Um dos principais instrumentos utilizados pela Agência para consecução de suas 

atribuições regulatórias, fiscalizatórias e para o cumprimento de suas atribuições são os 

procedimentos licitatórias e a gestão dos contratos de concessão a ela delegado pelo Poder 

Concedente na figura da União. 

Nesse sentido, os referidos contratos buscam estabelecer regras a respeito da 

regularidade, continuidade, segurança, atualidade e qualidade dos serviços e do 

atendimento prestados ao consumidor, definindo ainda penalidades para os casos em que 

a fiscalização constatar irregularidades. 

Para os últimos contratos de concessão de distribuição licitados pela ANEEL, 

conforme descrito no site da própria Agência, vem se buscando priorizar o atendimento 

abrangente do mercado, evitando exclusão das populações de baixa renda e das áreas de 

menor densidade populacional, além de se prezar pelo incentivo à implantação de 

medidas de combate ao desperdício de energia e de ações relacionadas às pesquisas 

voltadas para o setor elétrico.3 

Dessa forma, para além de responder pelo atendimento ao cliente final, cumpre às 

distribuidoras desenvolver programas especiais com foco no consumidor, 

proporcionando a inclusão social da população mais pobre por meio do acesso formal à 

rede elétrica e da correspondente fatura mensal (que funciona como comprovante de 

residência, possibilitando muitas vezes ao cidadão o cumprimento de requisitos básicos 

                                                 
3 Fonte: <https://www.aneel.gov.br/contratos1> Acesso em: 20.11.2019 

https://www.aneel.gov.br/contratos1
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para acesso a políticas públicas governamentais e, até mesmo, instrumentos econômicos-

sociais como linhas de crédito). Dentre estes programas especiais, destacam-se o Baixa 

Renda (com tarifas diferenciadas para consumidores que atendem a determinadas 

especificidades de consumo e renda) e o Luz para Todos – LPT, que visa a 

universalização do serviço de energia elétrica. 

Ao firmar os contratos de concessão, as concessionárias se sujeitam a diversos 

direitos e obrigações, destacando-se entre os direitos, a garantia de equilíbrio econômico-

financeiro dos contratos, prerrogativas para desapropriação e constituição de servidões, e 

as previsões de indenização dos bens vinculados ao serviço concedido. Noutro giro, entre 

as obrigações, além do disposto no artigo 31 da Lei nº 8.987/19954, destacam-se o dever 

de qualidade e continuidade na prestação dos serviços, e de realizar investimentos em 

Pesquisa e Desenvolvimento – P&D.  

Dessa forma, observa-se que, dentre as variáveis reguladas estão a qualidade do 

serviço prestado (tanto do ponto de vista técnico quanto de atendimento ao consumidor) 

e as tarifas cobradas/remuneração auferida pelas empresas para prestação dos serviços, as 

quais serão objeto de análise no tópico adiante.  

 

3.2. A REMUNERAÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

 

De modo a concluir a exposição à respeito das concessões públicas para prestação 

dos serviços de distribuição de energia elétrica, cumpre expormos a natureza e a estrutura 

da remuneração auferida pelas distribuidoras, tendo em vista que, é na tarifa cobrada do 

                                                 
4Lei 8.987/1995: (...)  

Art. 31. Incumbe à concessionária:  

I -  prestar serviço adequado, na forma prevista nesta lei, nas normas aplicáveis e no contrato; 

II – manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão; 

III – prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos definidos no 

contrato; 

IV – cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratos da concessão; 

V – permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, equipamentos e 

às instalações integrantes do serviço, bem como de seus registros contábeis; 

VI – promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme 

previsto no edital e no contrato; 

VII – zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como assegura-lo 

adequadamente; e  
VIII – captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço. 

Parágrafo Único. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pelas concessionária serão regidas pelas 

disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros 

contratados pela concessionária e o poder concedente. 
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consumidor final que encontram-se inseridos os encargos que funcionam como fonte de 

financiamento para políticas públicas como, por exemplo, o programa Luz para Todos – 

LPT.  

Tratando-se de serviço público cuja prestação é delegada pelo Poder Concedente, 

e, tendo em vista as disposições legais estampadas no artigo 175 da CRFB/1988 e nos 

artigos 9º à 13 da Lei 8.987/1995, tem-se que a natureza jurídica da remuneração das 

concessionárias de distribuição de energia elétrica corresponde à de tarifa, conceito este 

fungível com o de preço público e distinto do de taxa, doravante que, enquanto aquela 

possui natureza contratual e consequentemente voluntária, essa é imposta pela Lei e é 

obrigatória. (ARAGÃO, 2007) 

De acordo com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal – STF 

(apud. ARAGÃO, 2007), na oportunidade do julgamento do Recurso Extraordinário nº 

89.876/RJ, o fundamental para estabelecer a distinção entre uma ou outra espécie 

obrigacional consiste em identificar se o particular tem a liberdade de gozar ou não do 

serviço público em questão.5 

Nesse sentido, nos serviços de energia elétrica, os particulares podem desfrutar 

tanto da energia elétrica fornecida pela empresa de distribuição responsável pelo 

fornecimento em sua região, quanto podem satisfazer-se de energia proveniente de 

sistemas de Geração Distribuída, que podem gerar energia por meio de diversas fontes 

como solar, eólica, biogás, etc; de modo que, não se observa neste serviço público em 

específico, a compulsoriedade que caracteriza a natureza jurídica das taxas. 

Dessa forma, no que se refere à forma de remuneração das concessionárias do 

serviço de distribuição de energia elétrica, não restam dúvidas quanto a natureza jurídica 

de tarifa dos valores cobrados para remuneração de sua atividade.  

Até a década de 90, tinha-se no país um modelo regulatório em que uma tarifa 

única garantia a remuneração das empresas concessionárias do serviço de distribuição, 

independentemente de seu nível de eficiência na prestação dos serviços, o que, conforme 

se pode imaginar, não propiciava o incentivo necessário à busca de eficiência pela 

                                                 
5 O relator do referido Recurso Extraordinário, Ministro Moreira Alves, assim o ementou: “Ementa – Tarifa 

Básica de Limpeza Urbana. – Em face das restrições constitucionais a que se sujeita a de taxa, não pode 

o poder público estabelecer, a seu arbítrio que à prestação pelo serviço público específico e divisível 

corresponda contrapartida sob a forma, indiferentemente, de taxa ou de preço público. Sendo compulsória 

a utilização do serviço público de remoção de lixo – o que resulta, inclusive, da sua disciplina como serviço 

essencial à saúde pública – a tarifa de lixo instituída pelo Decreto nº 139, de 12 de novembro de 1975, do 

Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro, é, em verdade, taxa. Inconstitucionalidade do referido 

Decreto, uma vez que a taxa esta sujeira ao princípio constitucional da reserva legal. Recurso 

Extraordinário conhecido e provido.”  
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empresa na prestação dos serviços, uma vez que a integralidade de dos custos por ela 

incorridos eram transferidos ao consumidor final. (Atlas de Energia Elétrica do Brasil, 

ANEEL; 2008) 

A partir de 1993, com a edição da Lei nº 8.631, as tarifas passam então a ser 

fixadas de forma individual, conforme as características de cada área de concessão, tendo 

em vista fatores como: número de consumidores, quilômetros de rede de transmissão e 

distribuição, tamanho do mercado consumidor, quilômetros de rede de transmissão e 

distribuição, tamanho do mercado (quantidade de unidades de consumo atendidas por 

uma determinada infraestrutura), custo da energia comprada e tributos estaduais, entre 

outros. 

Atualmente, o modelo de remuneração que compõe a estrutura tarifária das 

empresas concessionárias de distribuição de energia é amparado em diversas previsões 

normativas, dentre as quais pode-se destacar: 

a) Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre o regime de concessão e 

permissão da prestação de serviços públicos: 

Art. 9º, § 2º: Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das 

tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. (...) 

Art. 29: Incumbe ao poder concedente: (...)  

V - homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta 

Lei, das normas pertinentes e do contrato. 

 

b) Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996 – Institui a ANEEL e disciplina o regime 

de concessões de serviços públicos de energia elétrica: 

 Art. 15: Entende-se por serviço pelo preço o regime econômico-

financeiro mediante o qual as tarifas máximas do serviço público de 

energia elétrica são fixadas: (...) 

Inciso IV - em ato específico da ANEEL, que autorize a aplicação de 

novos valores, resultantes de revisão ou de reajuste, nas condições do 

respectivo contrato. 

 

c) Decreto nº 2.335, de 6 de outubro de 1997 - Constitui a Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL: 

Anexo I, Art. 4º, Inciso X: À ANEEL compete (...) atuar, na forma da 

lei e do contrato, nos processos de definição e controle de preços e 

tarifas, homologando seus valores iniciais, reajustes e revisões, e criar 

mecanismos de acompanhamento de preços. 

 

As tarifas fixadas pela agência reguladora buscam assegurar às empresas 

prestadores dos serviços de distribuição receita suficiente à cobertura dos cursos 
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operacionais eficientes e remunerar investimentos necessários à expansão e capacidade 

da rede e, assim, garantir o atendimento com qualidade. Os custos e investimentos 

repassados às tarifas são calculados pela ANEEL, podendo ser maiores ou menores do 

que os custos praticados pelas empresas, de acordo com os parâmetros estabelecidos. 

(ANEEL, 2019) 

A partir da leitura das previsões normativas supramencionadas, denota-se que as 

distribuidoras de energia elétrica que só podem sofrer alterações em sua estrutura 

remuneratória fixadas no contrato de concessão através de: (i) reajuste tarifário anual, 

cuja formula paramétrica de atualização está definida nos Contratos de Concessão; (ii) 

revisão tarifária periódica, no setor de elétrico realizado em intervalos normalmente de 

04 anos, dependendo da concessão, e cujos critérios e metodologias são definidos em 

resoluções da ANEEL; e, (iii) revisão tarifária extraordinária, nas hipóteses de ocorrência 

de algum evento imprevisível não coberto pelos dois mecanismos anteriores, repercutindo 

em desequilíbrio econômico-financeiro considerável no exercício da concessão.6 

Para efeitos de cálculos dos reajustes e revisões tarifária, as receitas das 

concessionárias de distribuição são divididas em duas partes, conhecidas como Parcela A 

e Parcela B. 

A Parcela A visa cobrir os custos incorridos pelas distribuidoras relacionados às 

de geração de transmissão, além de encargos setoriais previstos na legislação específica, 

tratando-se, portanto, de custos cujo montantes e preços, em certa medida, fogem ao 

controle ou gestão da empresa de distribuição, sendo essas variações repassadas à de 

Reajuste Tarifário Anual. (ANEEL, 2019) 7 

Já a Parcela B corresponde aos custos diretamente gerenciáveis pela distribuidora, 

sendo custos próprios da atividade de distribuição de energia elétrica sujeitos ao controle 

ou influência das práticas ordinárias destas empresas. Para fins de cálculo tarifário, esta 

parcela compõe-se por Custos Operacionais, Receitas Irrecuperáveis, Remuneração de 

Capital e Cota de Depreciação, subtraindo-se da parcela compartilhada as denominadas 

pela contabilidade do setor de “Outras Receitas”.8 

Estes custos referentes à Parcela B são revisitados a cada 04 anos, a depender 

                                                 
6 Fonte: <https://www2.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=764&idPerfil=2>. Acesso em: 20.11.2019 
7 Fonte: <https://www.aneel.gov.br/entendendo-a-tarifa/-

/asset_publisher/uQ5pCGhnyj0y/content/parcela-a/654800?inheritRedirect=false>. Acesso em: 

20.11.2019. 

 
8 Idem. 

https://www2.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=764&idPerfil=2
https://www.aneel.gov.br/entendendo-a-tarifa/-/asset_publisher/uQ5pCGhnyj0y/content/parcela-a/654800?inheritRedirect=false
https://www.aneel.gov.br/entendendo-a-tarifa/-/asset_publisher/uQ5pCGhnyj0y/content/parcela-a/654800?inheritRedirect=false
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contrato de concessão, por meio das supramencionadas Revisões Tarifárias. No decorrer 

destes 04 anos a Parcela B é atualizada anualmente por meio dos chamados Reajustes 

Tarifários, aplicando-se os índices de correção monetária apontados no Contrato de 

Concessão ou Permissão, subtraídos de um fator de eficiência chamado fator X.  

No âmbito do mercado cativo da distribuidora de energia, as tarifas são 

arrecadadas através do envio de faturas emitidas mensalmente ao consumidor, cujo valor 

final vêm composto por três componentes: o resultado da multiplicação do volume 

consumido pela tarifa (valor do KWh, expresso em reais); os encargos do setor elétrico; 

e, os tributos determinados por lei. 

Conforme dados fornecidos pela Superintendência de Gestão Tarifária – SGT, 

durante o exercício financeiro de 2018, os custos concernentes à tarifa de energia elétrica 

ficaram dispostos da seguinte maneira: 

 

Figura 1: Composição da Tarifa de Fornecimento de Energia Elétrica – 20189 

Conforme se verifica no gráfico, tendo em mente que esta proporção indicada 

varia de acordo com o estado da Federação e empresa de distribuição envolvida, tirando 

uma média nacional, a ANEEL constatou que os Tributos compreendem cerca de 27,2% 

da composição tarifaria, sendo o ICMS arrecadado para os estados responsável por 22,2% 

desse valor, enquanto os Tributos Federais correspondem a 5,10% do montante.  

Com efeito, os encargos setoriais são custos inseridos sobre o valor total da tarifa 

de energia elétrica, funcionando como meio de arrecadação de recursos com a finalidade 

                                                 
9 Fonte: <https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?6&reuniao=8542&codcol=59> 

https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?6&reuniao=8542&codcol=59
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de promover o financiamento e custeio do desenvolvimento de políticas públicas e 

programas instituídos pelo Poder Público. 

Como qualquer obrigação pecuniária imposta pelo Estado-Administração ao 

particular, os Encargos Setoriais estão sujeitos ao princípio da legalidade, de forma que 

seus valores devem estar previamente estabelecidos em atos normativos específicos como 

Resoluções e Despachos expedidas pela ANEEL, tendo suas finalidades expressamente 

previstas em suas respectivas Leis instituidoras, aprovadas pelo Congresso Nacional.    

Dentre os diferentes encargos setoriais inseridos na tarifa do consumidor, alguns 

deles são responsáveis por custear a universalização do acesso e uso de energia elétrica, 

como ocorre no caso da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE.  

Criada com a edição da Lei Federal nº 10.438/2002, a gestão financeira da CDE 

foi do ano de sua criação até o ano de 2017, de responsabilidade da Eletrobrás. No entanto, 

com a Medida Provisória nº 735/2016 (Lei nº 13.360/2016) a responsabilidade os 

processos necessários à sua operação e administração foram transferidos à Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, ante a perspectiva de privatização daquela 

empresa, enquanto a regulamentação da Conta permanece sob competência do Ministério 

de Minas e Energia – MME.  

Os recursos inseridos na CDE são arrecadados por meio de quotas anuais fixadas 

pela Agência Nacional de Energia Elétrica, cobradas dos agentes que comercializam 

energia elétrica para o consumidor final, por meio de encargo inserido nas tarifas de uso 

dos sistemas de distribuição e transmissão (TUSD/TUST), por pagamentos de 

concessionárias e autorizadas pelo Uso de Bem Público, multas aplicadas pela ANEEL, 

e transferência de recursos do orçamento geral da União. (CCEE, 2019)10 

Através dos recursos arrecadados a CDE possui diversas finalidades definidas em 

lei, como por exemplo11, promover a universalização do serviço de energia elétrica em 

todo o território nacional, promover a competitividade da energia produzida a partir de 

fontes renováveis e carvão mineral nacional, subsidiar a geração de energia em regiões 

isoladas do SIN, custear os descontos da tarifa social de energia destinada a consumidores 

residenciais. 

Com isso, os recursos levantados pela CDE permitiram que mais de 3 milhões de 

                                                 
10 Fonte: <https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/o-que-

fazemos/contas/conta_cde/cde_gestao_conta?_afrLoop=1024233529055285&_adf.ctrl-

state=1bohk3jh5c_1> Acesso em: 20.11.2019 
11 Artigo 13, Lei 10.438/2002. 

https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/o-que-fazemos/contas/conta_cde/cde_gestao_conta?_afrLoop=1024233529055285&_adf.ctrl-state=1bohk3jh5c_1
https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/o-que-fazemos/contas/conta_cde/cde_gestao_conta?_afrLoop=1024233529055285&_adf.ctrl-state=1bohk3jh5c_1
https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/o-que-fazemos/contas/conta_cde/cde_gestao_conta?_afrLoop=1024233529055285&_adf.ctrl-state=1bohk3jh5c_1
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unidades consumidoras fossem conectadas às redes de distribuição por meio do Programa 

Luz para Todos – PLT. Por outro lado, o encargo é acusado de sobrecarregar a tarifa ao 

consumidor, sendo planejado para os próximos anos uma redução gradual de 20% ao ano 

nos custos considerados alheiros ao setor elétrico, conforme regulamentou o Decreto nº 

9.642/2018, editado no apagar das luzes do Governo Temer.   

Anteriormente, com a sistemática implementada pela Medida Provisória nº 

579/2012, o Fundo Setorial da CDE contaria com aportes provenientes de recursos do 

Tesouro Nacional, visando a redução de 20% nas tarifas. No entanto, com o agravamento 

da crise fiscal observado principalmente nos anos 2014 e 2015, os repasses da União 

foram cancelados, culminando em um impacto expressivo nas tarifas do consumidor, o 

que pode ser observado pela imagem abaixo:  

 

Figura 03: Distribuição Recursos CDE12 

Com a edição da Lei Federal nº 13.360/2016, ficou estabelecido que a CDE 

passaria a ter participação também nos recursos arrecadados para Conta Consumo de 

Combustíveis – CCC, que tem como foco finalidade especifica cobrir os custos pela 

geração de energia térmica no Norte do país, e para a Reserva Global de Reversão – RGR 

destinada à projetos de universalização dos serviços de energia elétrica, no Programa de 

Combate ao Desperdício de Energia Elétrica – Procel e no Reluz, que trata da eficiência 

energética na iluminação pública. 

Apesar de se reconhecer que os custos relacionados aos Encargos e subsídios vem 

                                                 
12 Fonte: <https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?6&reuniao=8542&codcol=59> Acesso em: 

20.11.2019 

https://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?6&reuniao=8542&codcol=59
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tendo uma trajetória crescente nos últimos anos, depreende-se, ao mesmo tempo, que 

estes recursos possuem significativo direcionamento e importância para o atendimento de 

demandas sociais, que ocasionam efeitos positivos diretos no bem-estar da população, 

estando plenamente ao interesse público quando aplicado de forma adequado. 

Dessa forma, conforme se demonstrará no capítulo seguinte, ao invés de focar 

unicamente em extinguir as fontes de subsídios, pode se ir além, realizando uma avaliação 

econômica e social da eficiência e dos resultados concretos que os recursos empregados 

geraram. 
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4. O PROGRAMA LUZ PARA TODOS  

Busca-se no presente capítulo contextualizar a forme que se inseriu o Programa 

Luz para Todos na agenda nacional, demonstrando a evolução do conceito até que se 

alcance ao consenso da necessidade de se alcançar a universalização do atendimento aos 

serviços de energia elétrica em todo o território. 

Para isto, demonstrar-se-á não apenas a evolução política do debate em torno da 

eletrificação rural, como também as fontes de recursos que se viabilizou para 

implementação do programa, para, ao final, demonstrar os resultados obtidos pela política 

pública.  

 

4.1. DA ELETRIFICAÇÃO RURAL AO CONCEITO DE 

UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO 

Com o acelerado desenvolvimento tecnológico que a humanidade vivencia desde 

a segunda metade do Século XVIII quando se verifica a ocorrência a 1ª Revolução 

Industrial, e, especialmente com revolução que vivenciada atualmente, popularmente 

chamada de Revolução Industrial 4.0, a energia elétrica torna-se, cada vez mais, um 

“bem” essencial e indispensável para o bem-estar da sociedade. 

Em um mundo cada vez mais digitalizado, onde os governos e empresas passam 

a transmitir suas informações para o público por meio de redes sociais e portais 

eletrônicos, o acesso aos serviços de energia elétrica passa a ser também um meio de 

acesso do cidadão à outros serviços públicos prestados pelo poder público, possibilitando 

acesso ao conhecimento, e à informações diversas, que só podem ser obtidas por meio de 

aparelhos de televisão, celulares, computadores e outros bens de consumo movidos a base 

de energia elétrica. 

Os autores SAUER, ROSA; D’ARAÚJO (2003, p. 39, apud CAMARGO, 2010) 

afirmam que: 

Energia elétrica pode ser encarada como fator de promoção de 

qualidade de vida, de produção, desenvolvimento econômico e de 

geração de emprego e renda. A exclusão social também se dá por falta 

de acesso a energia. O desenvolvimento tecnológico, ao passo que traz 

benefícios à humanidade, aumenta a distância entre os sem e os com 

energia. (SAUER; ROSA; D’ARAÚJO, 2003, p. 39)  

                      

No entanto, por razões históricas, estruturais e políticas relacionadas 

desenvolvimento do país, o acesso à energia elétrica aos cidadãos localizados no interior 
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do imenso território brasileiro só passou a ser uma realidade nacional a partir da 

formulação de uma política pública que propiciasse a colaboração entre os diversos atores 

públicos e privados envolvidos no serviço de fornecimento de energia elétrica. 

Se nos espaços urbanos a energia elétrica passou a ser utilizada de forma mais 

intensiva com o surgimento dos bondes elétricos no Estado de São Paulo no final do 

século XIX, substituindo a tração animal sobre trilhos como principal forma de transporte 

urbano, no meio rural do país o primeiro sinal no sentido da interiorização do 

fornecimento de energia elétrica se observou em 1920, em comunidades étnicas 

localizadas no interior dos estados do sul do país, onde foi criada a primeira cooperativa 

de eletrificação, na localidade de Quatro Irmãos, no Rio Grande do Sul. (TENDRIH, 

1990, apud CAMARGO, 2010) 

Apesar da criação da cooperativa gaúcha, foi apenas com a edição do Decreto 

41.019 de 1957 que a figura das cooperativas surgiu pela primeira vez como sujeito 

participante do projeto de expansão do sistema elétrico nacional, vindo suas atividades a 

serem regulamentadas apenas pelo Decreto nº 1.033/1962. (CAMARGO, 2010) 

No Estado de São Paulo o desenvolvimento das cooperativas de eletrificação rural 

contou com o apoio do Governo Estadual que, por meio do Departamento de Águas e 

Energia Elétrica – DAEE, colaborava através de orientação técnica para gestão e 

ampliação de seus sistemas de potência. (JUCA, 2007, apud, CAMARGO, 2010) 

As diretorias destas cooperativas paulistas de eletrificação rural eram, na maioria 

das vezes, compostas por líderes políticos conservadores, fazendeiros ligados ao governo, 

quase sempre, de uma oligarquia de antigos proprietários rurais, relações políticas estas 

que influenciavam diretamente nas atividades da empresa relativa a seus objetivos de 

distribuir energia elétrica. (PELEGRINI, 2003, apud, CAMARGO, 2010) 

Assim como se deu em outros países subdesenvolvidos, o Brasil recebeu 

investimentos do Banco Mundial e de outras agências multilaterais em programas 

nacionais de eletrificação rural. Ocorre que, tais investimentos se voltavam à uma 

concepção de desenvolvimento que privilegiava a capacidade de retorno econômico do 

dinheiro empregado, enquanto os objetivos sociais possuíam meramente papel 

secundário. (RIBEIRO, 1993, apud CAMARGO, 2010) 

A partir de 1964 as agências e fundos internacionais de investimento aumentaram 

ainda mais sua influência, assentando-se na estrutura cooperativista a principal forma de 

disseminação da eletrificação rural. No entanto, o referido modelo não perdurou. Na 

maioria dos estados as cooperativas começaram a apresentar dificuldades financeiras, 
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fazendo com que fossem absorvidas pelas concessionárias de distribuição de energia 

elétrica das respectivas regiões, a partir da década de 1960. (TENDRIH, 1990, apud, 

CAMARGO, 2010) 

Em 3 de maio de 1968 foi editado o decreto nº 62.655 que buscou regulamentar a 

e execução dos serviços de eletrificação rural, definindo seu conceito, e afastando 

qualquer possibilidade de que as cooperativas de eletrificação rural pudessem atender a 

núcleos urbanos e suburbanos, fixando uma verdadeira reserva de mercado para as 

concessionárias distribuidoras de energia. (PELEGRINI, 2003, apud, CAMARGO 2010) 

Com o crédito externo farto sendo utilizado como principal ponto de alavancagem 

da economia no regime militar, surgiu, no ano de 1970, o I Programa Nacional de 

Eletrificação Rural – I PNER, gerido pelo Grupo Executivo de Eletrificação Rural – 

GEER, que veio a atender a 32.500 consumidores até 1977, sendo então sucedido pelo II 

PNER, que levou energia a cerca de 73.000 consumidores. (RIBEIRO, 1993, apud 

CAMARGO, 2010) 

A Eletrobras, entre 1971 e 1980, foi responsável por atender a 120.000 famílias, 

em programa desenvolvido em dezesseis estados, e gerido pelo Departamento de 

Eletrificação Rural – DEER, oportunidade na qual surgiram os primeiros estudos de 

eletrificação rural simplificada, com a publicação de dez volumes intitulados “Relatório 

de Eletrificação Rural – RER Eletrobras”. (CAMARGO, 2010) 

Ocorre que, com a crise econômica internacional que se agravou no decorrer de 

1980, as fontes de financiamento internacional secaram, fazendo com que os programas 

de eletrificação sofressem redução significativa. Assim, na década de 1980 o atendimento 

médio anual das demandas por energia elétrica na área rural era de menos de 2%, fazendo 

com que o Brasil chegasse atendendo a menos de 27% da população residente em áreas 

rurais. (RIBEIRO; SANTOS, 1994, apud CAMARGO, 2010) 

O desafio da eletrificação rural no Brasil historicamente perpassa por aspectos 

sociais, econômicos e técnicos, destacando-se nessas três instancias o caráter político que 

sempre envolveu as decisões tomadas em torno do tema.  

  Assim sendo, denota-se a eletrificação rural no país como um processo 

social cujos frutos tinham um apelo político muito forte, sendo, comum que presidentes 

de cooperativas se tornassem prefeitos de Municípios e vice-versa (CAMARGO, 2010), 

o que ainda hoje se observa em indicações de políticos de prestígio com o governador do 

estado, para os cargos em concessionárias estatais. 

Apesar de algumas medidas isoladas implementadas a partir de financiamentos 
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externos, de modo geral o Estado brasileiro sempre foi omisso em formular políticas 

públicas robustas para levar energia elétrica para a população rural, transferindo a 

responsabilidade em ofertar este serviço público essencial às concessionárias de energia, 

delegando à estas a formulação das políticas de atendimento à população rural. Nesse 

sentido, destaca RIBEIRO (apud, CAMARGO, 2010, p. 34): 

 

O caráter político da energia elétrica, de ser um serviço público que a 

concessionária efetivamente controla, tem um significado relevante no 

setor de distribuição: é lá que se atende o público, é a distribuição que 

detém o poder de decidir que rota vai tomar a linha que fornece a 

energia (RIBEIRO – 1993, p. 87) 

 

Ocorre que, do ponto de vista gerencial das concessionárias do serviço de 

distribuição, a expansão das linhas para o atendimento de áreas rurais muitas vezes não 

se alinha aos seus interesses na percepção de lucros, uma vez que chegar à regiões 

distantes dos centros urbanos demanda a utilização de linhas mais longas, de difícil 

manutenção devido às condições que as estradas rurais costumam apresentar, bem como 

pelo fato de o mercado atendido costumar ser composto por cidadãos com a renda menor 

e sem perspectivas de grandes consumos, o que gera o retorno econômicos que esperam 

as distribuidoras. 

Desse modo, as concessionárias de distribuição, assim como o Estado, sempre 

buscaram negar a existência do problema da falta de fornecimento de energia elétrica à 

milhões de brasileiros residentes no meio rural, estabelecendo como prioridade o 

atendimento aos problemas de quem já possuía acesso à energia elétrica, especialmente 

os consumidores industriais e urbanos, que possuíam maior representatividade política e 

poder aquisitivo para garantir a rentabilidade econômica da atividade de fornecimento. 

(RIBEIRO; SANTOS, 1994, apud CAMARGO, 2010) 

Além do mais, entendiam as empresas concessionárias do serviço de distribuição 

de energia que a exigência de participação financeira do consumidor que requisitasse 

energia elétrica em sua casa era, não somente respaldada pela lei, como também legítima. 

(CAMARGO, 2010)   

Dessa forma, antes de formulado o atual arcabouço regulatório, os cidadãos que 

pretendessem ter acesso ao serviço público de energia elétrica deveriam arcar com os 

custos para implementação da conexão de sua residência com o sistema de distribuição, 

o que, diante das especificidades do meio rural brasileiro, inviabilizava o acesso da maior 

parte da população agrária a esses serviços, ante os valores proibitivos que esses custos 
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alcançavam.  

O primeiro ato normativo a estabelecer a obrigatoriedade das concessionárias em 

implementar a conexão das unidades consumidoras com a linha de distribuição foi o 

Decreto n 41.019/1957, que regulamentava em seu artigo 139, o limite do 

investimento da concessionária em “três vezes a receita anual estimada do novo 

consumo, a juízo da Fiscalização”. 

Após isto, apenas no ano de 1990 o Departamento Nacional de Águas e Energia 

Elétrica – DNAEE editou a Portaria nº 05, fixando um novo limite de participação das 

concessionárias no atendimento à solicitação de novas ligações, não admitindo 

investimentos acima dos limites nela estabelecido, exceto para obras de programas 

especiais. Na mesma Portaria assentou-se o uso de uma Tarifa Fiscal como o parâmetro 

para se aferir o limite de investimento da concessionária para obras de expansão do 

sistema elétrico, estabelecendo o limite máximo de quatro tarifas fiscais para o 

consumidor urbano e de seis para o consumidor rural. 

A referida Tarifa Fiscal remete à Lei 4.156/1962 que a instituiu com a finalidade 

de funcionar com um parâmetro de cálculo do Imposto Único de Energia Elétrica. Seu 

valor era obtido pela leitura do art. 2º da referida lei, que descrevia que este seria 

encontrado pelo resultado da divisão total de cruzeiros obtido pela soma da energia 

vendida no país, pelo consumo nacional em quilowatt/hora, em valores mensais, 

reajustando-se semestralmente, com base nos dados do último mês em relação ao qual 

foram disponíveis informações suficientes, decorrentes de alteração no preço da energia. 

(CAMARGO, 2010) 

Por volta de 1996, o valor da Tarifa Fiscal correspondia a R$ 64,48, de forma que 

o limite de investimento das concessionárias limitava-se em R$ 257,92 para ligações nas 

cidades e R$ 386 para ligações de unidades consumidoras localizadas na área rural, 

valores estes que permaneceram inalteradas até a extinção da Tarifa Fiscal com a edição 

da Resolução Normativa nº 223/2003 pela ANEEL. 

Com isso, acentuava-se cada vez mais a discrepância no atendimento entre os 

consumidores rurais e urbanos. Enquanto estes, na maioria das vezes precisavam apenas 

arcar com os custos das ligações internas, aqueles sempre tiveram como resposta à 

solicitações o envio de cálculos dos custos das obras, impedindo que se expandisse o 

atendimento em áreas rurais, onde os níveis de renda e desenvolvimento historicamente 

apresentaram níveis mais deprimidos. (CAMARGO, 2010) 
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O Brasil deu seu primeiro passo significativo em direção à implementação de uma 

política pública robusta de eletrificação rural apenas no ano 2000, quando Ministério de 

Minas e Energia apresentou ao Governo do Estado de São Paulo o Programa Luz no 

Campo, como uma forma de compensação que buscasse manter o equilíbrio social com 

as reformas liberais que vinham sendo implementadas à época, reconhecendo-se que a 

retirada do Estado e a consequente transferência à iniciativa privada de determinados 

serviços públicos poderia deixar as parcelas mais pobres da população desguarnecidas. 

(CARMO, 2005, apud, CAMARGO, 2010) 

Inicialmente, o referido programa não agradou os setores empresariais, 

especialmente das concessionárias de distribuição, que não viam a energia elétrica como 

um serviço público essencial, além de enxergarem formas mais rentáveis para se utilizar 

os recursos provenientes dos fundos que foram disponibilizados. (TOURINHO, 2000, 

apud, CAMARGO, 2010)  

Barros (1999, apud CAMARGO, 2010), identifica o surgimento da utilização do 

termo “universalização do atendimento” a partir de discussões havidas na fase de 

formação da Comunidade Européia, quando a abordagem dada em relação ao 

atendimento dos serviços públicos se diferia entre os países, chegando-se ao consenso de 

que a fusão destes procedimentos diversos partiria do princípio formalizado do 

atendimento universal a todos os cidadãos do respectivo país.  

No Brasil, um importante marco nesse sentido foi a edição da lei nº 8.987/1995, 

que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos e, 

em seu artigo 6º, 1º, qualifica como serviço adequado aquele “que satisfaz as condições 

de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia 

na sua prestação e modicidade das tarifas”.  

Denota-se que o termo “universalização do atendimento” dos serviços de energia 

elétrica também não era uma realidade no tratamento dado pelo Estado e pelo 

empresariado brasileiro no que se refere a abordagem da questão da eletrificação rural, 

sendo o Programa Luz no Campo uma das primeiras políticas públicas com esse 

direcionamento.  

No entanto, o referido Programa Luz no Campo não tocava na questão atinente à 

gratuidade das ligações, tema historicamente espinhoso para o setor, e que demandava 

efetiva vontade política para que fosse superado. Já havia o entendimento da necessidade 

de se viabilizar a interiorização do acesso aos serviços de energia elétrica no meio rural 

brasileiro. No entanto faltava ligar alguns pontos entre os agentes econômicos, Estado e 
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sociedade para que alcançasse uma política pública efetiva. 

Analisando a desordem provocada pelo racionamento de 2001 no Setor Elétrico, 

SANTOS (2004, apud CAMARGO, 2010) observa que empresas que tinham contratos 

baseados em lei que garantiam o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em abril e 

maio de 2001 passaram a receber solicitações do governo para que vendessem menos 

energia, provocando uma espécie de desequilíbrio econômico-financeiro consensual. 

Assim, aponta o mesmo autor que, superado o período de racionamento de energia 

elétrica, havia de se proceder com a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

das distribuidoras, discutindo-se no Congresso Nacional formas de vantagens 

compensatórias a serem concedidas, como por exemplo empréstimos subsidiados através 

do BNDES. As propostas que foram apresentadas em muito agradaram as empresas 

concessionárias, havendo inclusive um entendimento político de que as medidas 

compensatórias excediam os prejuízos. 

Dessa forma, SANTOS prossegue relatando que como forma de contrabalancear 

esses excessos compensatórios, propôs-se ao Relator do Projeto de Lei, que fosse inserido 

a universalização do atendimento como contrapartida das distribuidoras, o que foi aceito 

pelos agentes econômicos que, ainda assim, entendiam que o PL lhes seria interessante, 

de modo que este foi aprovado com ampla maioria. 

Surge então, nesse contexto, a Lei nº 10.438/2002, conhecida como a Lei da 

Universalização do Atendimento, representando o momento de maior ruptura de 

paradigma, por abrir espaço para a construção de ambiente regulatório que efetivamente 

poderia viabilizar que o serviço de energia elétrica fosse finalmente levado de forma 

significativa à população rural brasileira.  

Por meio da referida Lei, pela primeira vez ficou estabelecida a gratuidade do 

atendimento para os consumidores, pela redação extraída de seu artigo 14: 

Art. 14. No estabelecimento de metas de universalização do uso da 

energia elétrica, a ANEEL fixará, para cada concessionária e 

permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica: 

I – áreas, progressivamente crescentes, em torno das redes de 

distribuição, no interior das quais a ligação ou aumento de carga de 

consumidores deverá ser atendida sem ônus de qualquer espécie para o 

solicitante; 

II – áreas, progressivamente decrescentes, no interior das quais a 

ligação de novos a ligação de novos consumidores poderá ser diferida 

pela concessionária ou permissionária para os horizontes temporais pré-

estabelecidos pela ANEEL, quando os solicitantes do serviço serão 

atendidos sem ônus de qualquer espécie. 

 



45 

 

Além do citado dispositivo, destaca-se a extrema importância dos artigos 12, 15 e 

18 da Lei nº 10.438/2002 no que concerne ao intuito de promover a universalização do 

atendimento.  

O artigo 15 instituiu a possibilidade de que, visando a universalização do serviço 

público de energia elétrica, se promovesse licitações para outorga de permissões de tais 

serviços em áreas já concedidas, cujos contratos não contivessem cláusula de 

exclusividade.  Já os artigos 13 e 18 merecem destaque por estipularem fontes de recursos 

viabilizariam a implementação das obras e instalações necessárias às linhas de 

distribuição de energia elétrica. 

Nesse sentido, o artigo 18 prorrogou até 2010 o prazo de existência da Reserva 

Geral de Reversão – RGR, encargo setorial criado pelo Decreto nº 41.019/1957, que tinha 

como finalidade inicial realizar a compensação por ativos não depreciados no caso de 

término ou revogação de um contrato de concessão.  

Sem prejuízo, o artigo 13 criou a famosa Conta de Desenvolvimento Energético – 

CDE, pela seguinte redação: 

Art. 13. Fica criada a Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, 

visando o desenvolvimento energético dos Estados e a compatibilidade 

da energia produzida a partir de fontes eólicas, pequenas centrais 

hidrelétricas, biomassa, gás natural e carvão mineral nacional, nas áreas 

atendidas pelos sistemas interligados e promover a universalização do 

serviço de energia elétrica em todo o território nacional, devendo seus 

recursos, observadas as vinculações e limites a seguir prescritos, se 

destinarem às seguintes utilizações: (...) 

 

A Lei de Universalização direcionou a ANEEL a obrigação de que providenciasse 

a sua regulamentação no prazo de um ano. Com isso, ainda no exercício 2002, o Conselho 

Nacional de Política Energética criou uma comissão, o Grupo de Trabalho nº 07, com o 

intuito de estudar as consequências desse novo paradigma estabelecido para o setor 

elétrico, preparando o terreno para a regulamentação da Lei nº 10.438/2002. 

No âmbito do GT-07 diversos segmentos da sociedade se reuniram para debater a 

forma como se daria a regulamentação da lei. Diversos grupos de interesse disputavam 

espaço. As concessionárias de distribuição de energia deixavam clara sua pretensão em 

adiar o máximo possível suas metas de universalização, propondo critérios de 

atendimento, como distância da rede, densidade populacional, etc. (RIBEIRO, 2008 apud 

CAMARGO, 2010)  

Ocorre que, apesar das acaloradas disputas no âmbito do GT, a regulamentação 

da referida lei só veio a ser consolidada em 2003, já sob a égide do Governo Lula. Dessa 
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forma, em abril de 2003, a ANEEL instalou Audiência Pública nº 15/2003, com a 

finalidade de colher subsídios e discutir a minuta da proposta de normativa que viria a 

regulamentar o tema, surgindo ao final deste processo a Resolução Normativa nº 

223/2003. 

Com a edição da Resolução Normativa - ANEEL nº 223/2003 (BRASIL, 2003) 

foram fixadas “as condições gerais para elaboração dos Planos de Universalização de 

Energia Elétrica visando o atendimento de novas unidades consumidoras com carga 

instalada de até 50 KW”. A gratuidade do atendimento limitada a carga instalada menor 

ou igual a 50 kW foi fixada pelos artigos 3º e 4º, enquanto o artigo 6º fixou prazos para 

que as concessionárias e permissionárias apresentassem seus Planos de Universalização, 

e o artigo 14º prevê as penalidades para o caso de não atendimento das metas acumuladas.  

A criação da referida Resolução Normativa possibilitou que se desse o passo 

seguinte, a formulação do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da 

Energia Elétrica, mais conhecido como Programa Luz para Todos, estruturado com base 

no acúmulo de conhecimentos e propostas estudadas e debatidas de decorrer dos anos em 

que se pensou a questão da eletrificação rural do país. 

Cumpre assim adentrar à exposição específica desta política pública, criada com 

o intuito de universalizar o acesso à energia elétrica no país. Para isso, após uma breve 

apresentação em torno do funcionamento do programa, buscar-se-á expor as metas 

iniciais estipuladas no momento de sua criação, para então avaliar os resultados 

alcançados, e os impactos observados no cotidiano dos cidadãos atendidos. 

 

4.2. AS METAS INICIAIS DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS 

 

O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - 

"LUZ PARA TODOS" foi instituído pela edição do Decreto nº 4.873, de 11 de novembro 

de 2003, que surge para regulamentar as previsões contidas na Lei de Universalização nº 

10.438/2002, e implementar uma política pública que fosse capaz de levar eletricidade às 

populações carentes situadas em localidades afastadas dos grandes centros consumidores. 

A formulação do programa se baseou em dados levantados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE que, no Censo do ano 2000, constatou 

existirem cerca de dois milhões em domicílios rurais não atendidos pelos serviços de 

energia elétrica. Ou seja, estimava-se que aproximadamente dez milhões de brasileiros 
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viviam no meio rural sem ter acesso aos serviços de eletricidade.13 

Inicialmente, estimava-se que, para alcançar a meta do programa de prover o 

atendimento aos 2 milhões de domicílios, seria necessário um orçamento na ordem de R$ 

7,6 milhões, que seria executado até o exercício de 2008. No entanto, no decorrer da 

execução do programa, famílias que não haviam sido contabilizadas pelo Censo 2000 

foram sendo localizadas e inseridas na lista de usuários a serem atendidas, fazendo com 

o que o prazo do programa fosse prorrogado por sucessivas vezes. 

Diante disto, o programa veio a ser prorrogado por diversas vezes, através 

publicação dos Decretos nº 6.442/2008, nº 7.324/2010, nº 7.520/2011, nº 8.387/2014, e 

nº 9.357/2018, que fizeram com que o programa esteja atualmente previsto para até o 

exercício de 2022. 

Esse contexto de exclusão ganhava contornos ainda mais alarmantes quando se 

observava que, aproximadamente 90% das famílias sem acesso à energia elétrica viviam 

com uma renda inferior a três salários, residindo, na maioria dos casos, em regiões com 

baixíssimos Índices de Desenvolvimento Humano – IDH, conforme fica demonstrado 

pelo mapa apresentado abaixo:  

 

 

                                                 
13 BRASIL, 2018. Manual de Operacionalização do Programa Luz para Todos. Ed. 2018/2022. 

Ministério de Minas e Energia. 
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Figura 04: Relação entre acesso à energia elétrica e o IDH14 

  

Ante o cenário descrito, para além de levar energia elétrica à população rural, 

destaca-se o fato de que o PLT se propõe a atuar como um vetor de desenvolvimento 

socioeconômico nas regiões de baixa renda atendidas, buscando contribuir para a redução 

da pobreza e o aumento da renda familiar, além de facilitar a integração e a prestação aos 

serviços públicos. 

Ocorre que, além do grande volume de domicílios a serem atendidos, um dos 

maiores desafios para implementação do programa é a baixa densidade populacional 

verificada em áreas rurais, condição esta que, conforme já apontado, encarece o custo de 

implantação das instalações de conexão, tendo em vista a grande quantidade de 

equipamentos e materiais demandados para extensão das redes de distribuição.  

Com isso, chegou-se ao entendimento de que, para se alcançar a efetiva 

universalização do atendimento, seria necessário que houvesse um esforço mútuo entre 

agentes públicos e privados envolvidos no Setor Elétrico, o que quer dizer uma 

cooperação desde o provimento de recursos, até a própria operacionalização do programa. 

Com isso, passa-se à análise de como se dá a operacionalização do PLT e 

distribuição dos custos necessários à sua implementação, fazendo breves apontamentos 

sobre as perspectivas futuras desta importante política pública. 

 

4.3. A OPERACIONALIZAÇÃO E AS FONTES DE RECURSOS DO 

PROGRAMA 

 

Os procedimentos e critérios técnicos, financeiros e de priorização de obras do 

Programa Luz para Todos são estabelecidos em documento emitido pelo Ministério de 

Minas e Energia (MME), denominado de Manual de Operacionalização do Programa Luz 

para Todos. Este é complementado em pontos específicos pelo Manual para Atendimento 

às Regiões Remotas dos Sistemas Isolados, que visa regulamentar o atendimento à 

regiões isoladas, principalmente da região Norte, ainda não conectadas ao Sistema 

Interligado Nacional (SIN). 

                                                 
14 Fonte: <https://eletrobras.com/pt/Documents/LPT%20-

%20Relat%C3%B3rio%20S%C3%ADntese%2010%20anos.pdf> Acesso em: 20.11.2019 

https://eletrobras.com/pt/Documents/LPT%20-%20Relat%C3%B3rio%20S%C3%ADntese%2010%20anos.pdf
https://eletrobras.com/pt/Documents/LPT%20-%20Relat%C3%B3rio%20S%C3%ADntese%2010%20anos.pdf
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Conforme encontra-se assentado nos artigos 4º e 5º do Decreto nº 7.520 de 8 de 

julho de 2011, alterado pelos Decretos nº 8.493/2015 e nº 9.357/2018, e pela Portaria 

MME nº 175/2018, a estrutura do Programa “LUZ PARA TODOS”, até o ano de 2022, 

fica composta pela Coordenação Nacional, exercida pelo Ministério de Minas e Energia 

e por Comitês Gestores Estaduais – CGEs, que exercerão a Gestão Compartilhada do 

Programa, além da Eletrobrás, responsável pela operacionalização do PLT. 

O Manual do PLT atribui às Concessionárias, Permissionárias de Distribuição de 

Energia Elétrica e das Prestadoras de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica 

a responsabilidade de atuar como os Agentes Executores do programa, conforme 

determinado também pela Portaria MMM nº 388/2016. 

As premissas para implementação do PLT são estabelecidas na celebração de um 

TERMO DE COMPROMISSO entre o Governo Federal e os Agentes Executores, com 

interveniência da ANEEL, da Eletrobrás e da Câmara de Energia Elétrica – CCEE, no 

qual ficam definidas as metas anuais de atendimento e os percentuais de Participação 

Financeira de cada uma das Fontes de Recursos do Programa. 

A partir do termo de compromisso firmado, deve ser elaborado por cada Agente 

Executor e apresentado à Eletrobrás, o Programa de Obras, no qual são quantificados os 

consumidores a serem atendidos, detalhando-se os materiais, equipamentos, serviços, e 

os seus respectivos custos, que serão demandados para o cumprimento das metas de 

atendimento fixadas.15 

Com a aprovação do Programa de Obras enviado por cada Agente Executor, 

viabiliza-se efetivamente o início das obras com a assinatura do Contrato de 

Operacionalização e do Contrato de Financiamento, cujas regras norteiam a liberação e a 

aplicação dos recursos do programa. 

O Contrato de Operacionalização é firmado entre a Eletrobrás e o Agente 

Executor, estabelecendo as condições para execução do Programa de Obras e a forma de 

comprovação da adequada aplicação de recursos provenientes da Conta de 

Desenvolvimento Energético, disponibilizados pela CCEE. 

Já o Contrato de Financiamento é firmado entre a Caixa Econômica Federal – CEF 

e Agente Executor, estabelecendo os recursos referentes ao Financiamento dos Custos 

Diretos a cargo do Agente Executor, caso este desejar utilizar tal linha de financiamento. 

Cumpre esclarecer que os Custos Diretos se referem àqueles direcionados à 

                                                 
15 Idem. 
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aquisição de material e equipamentos e com despesas de mão de obra de terceiros e 

transporte de terceiro para execução das obras, inclusive com os impostos relacionados 

com esses itens. 

Não obstante, destaca-se que o Manual de Operacionalização do LPT estabelece 

que o Programa de Obras elaborado pelos Agentes Executores deve prever o atendimento 

às demandas da região da respectiva concessionária obedecendo a uma ordem de 

prioridade, prevista na seguinte sequência: 

Famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do 

Governo Federal. 

 Famílias beneficiárias de Programas de Governo que tenham por objeto o 

desenvolvimento social e econômico; 

Domicílios localizados em assentamentos rurais, comunidades indígenas, 

quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas ou em Áreas de 

Empreendimentos de Geração ou Transmissão de Energia Elétrica, cuja responsabilidade 

não seja do respectivo Concessionário; 

Escolas, postos de saúde e poços de água comunitários; e  

Demais pedidos de energia elétrica cadastrados pelo Agente Executor ou pelo 

CGE, que não atendam a nenhuma das condições anteriores, desde que estejam dentro 

das premissas do Luz para Todos. 

Conforme já mencionado, o decreto que instituiu o PLT estabelece ainda que o 

programa é conduzido sob a coordenação pelo Ministério de Minas e Energia e 

operacionalizado com a participação das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – 

ELETROBRÁS e das empresas que compõem o sistema Eletrobrás.  

Com os planos de privatização da Eletrobrás, já iniciados durante o mandato 

tampão de Michel Temer, e agora tida como umas das prioridades do Governo Jair 

Bolsonaro, muitas dúvidas pairam sobre como se dará a operacionalização do PLT. Isto 

porque, com a transferência estatal e de suas subsidiárias à iniciativa privada, a tendência 

é que se observe um esvaziamento de seu papel de implementação de políticas públicas 

do governo federal, tendo em vista que este deixará de ser o acionista majoritário da 

empresa, e sua finalidade precípua passará a ser o aumento de suas margens de lucro, para 

melhor remunerar seus acionistas e assim potencializar o seu valor no mercado financeiro. 

Desde que se consumou o impeachment da Presidente Dilma Rousseff no ano de 

2016, a Eletrobrás já se desfez de sete subsidiárias distribuidoras de energia, saindo 

totalmente do mercado de distribuição de energia nacional.  
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O processo de transferência paulatino da Eletrobras à iniciativa privada já pode 

ser notado nos próprios Manuais de Operacionalização do PLT com a redução das 

atribuições da empresa que ocupavam ao todo seis incisos no manual de 2007, e 

atualmente ocupam quatro. No mesmo sentido, em 2007, cinco empresas da Eletrobrás 

compunham a estrutura operacional do programa, cada uma delas respondendo por uma 

região geoelétrica, enquanto no Manual atualmente vigente há apenas três integrando o 

programa: Eletronorte (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 

Rondônia, Roraima e Tocantins) , Chesf (Alagoas, Bahia e Piauí); e Furnas (Goiás). 

 Pelo disposto no Projeto de Lei nº 5.877/2019, que trata da venda da Eletrobrás, 

a proposta para suprir o papel desempenhado pela estatal é a criação de uma nova 

sociedade de economia mista que manterá sob controle da União a Eletronuclear e a 

Eletronuclear e a Itaipu Binacional, exercendo também o papel de gerenciar as política 

públicas do Governo Federal como o próprio Programa Luz para Todos, além do 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL) e o Programa de 

Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA). 

Fato é que, sendo o referido PL aprovado pelo Congresso Nacional na forma como 

foi encaminhado pelo Executivo, o Programa Luz para Todos precisará passar por uma 

reestruturação, com a elaboração de um novo Manual de Operacionalização pelo MME, 

reposicionando as atribuições atualmente exercidas pela Eletrobrás, que são: (i) prover a 

estrutura física e logística aos Comitês Gestores Estaduais; (ii) atuar no sentido de garantir 

a implantação das diretrizes oriundas do MME; (iii) informar o MME sobre o andamento 

das ações do Programa nas respectivas regiões geoelétricas, por meio de Relatórios 

Gerenciais; (iv) articular com órgãos e instituições do Governo Federal que atuam na 

região o apoio aos CGEs. 

Um dos fatores mais importantes para o sucesso de qualquer política pública é 

estabelecer as fontes de recursos suficientes para arcar com os custos necessários à sua 

implementação.  

Nesse sentido, instituiu-se para o Programa Luz para Todos uma sistemática em 

que diversos atores públicos e privados contribuem financeiramente. Nessa toada, prevê 

o artigo 2º do Decreto nº 4.873, que os recursos destinados ao custeio do Programa serão 

oriundos “da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, instituída como subvenção 

econômica pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, e da Reserva de Reversão Global 

– RGR, instituída pela Lei nº 5.655, de 20 de maio de 1971, além da contribuição de 

agentes do setor elétrico, dos Estados da Federação, Municípios e outros. 
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Estabelece o atual Manual de Operacionalização do Programa vigente que os 

recursos deverão privilegiar o caráter social do investimento, e a distribuição dos recursos 

setoriais devem se basear, principalmente, na necessidade de mitigar os impactos 

tarifários das diversas áreas de concessão envolvidas, nas carências regionais e na 

contrapartida financeira oferecida pelos Agentes executores. 

Os encargos referentes à Reserva de Reversão Global – RGR que estavam 

previstos para serem extintos ao final do exercício de 2010, foram prorrogados até 2035. 

A responsabilidade pela gestão do fundo que antes era da Eletrobrás foi transferida para 

a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) por meio da edição Lei nº 

13.360/2017. 

No que se refere aos recursos ofertados pelo Governo Federal, via Conta de 

Desenvolvimento Energético, destaca-se que o referido repasse se dá a título de 

Subvenção Econômica, ou seja, fundo perdido, o que quer dizer que não há necessidade 

de devolução das quantias aos cofres públicos como ocorre com a RGR, sendo apontado 

como a principal fonte de recursos para mitigação dos impactos tarifários, e responsável 

por impedir que a consecução dos objetivos do programa leve a quadro de desequilíbrio 

econômico-financeiro dos contratos de concessão das distribuidoras.  

Conforme se observa pelo gráfico abaixo disponibilizado pela Eletrobrás em seu 

relatório de 10 anos do PLT em 2013, a CDE se apresenta disparado como a principais 

fontes de custeio do programa. (STRAZZI, et al (org.)) 

 

Figura 05: Distribuição dos Recursos do Programa Luz para Todos 16 

Dispõe o artigo 9º do Decreto nº 9.022/2017, que o orçamento da CDE deve ser 

                                                 
16 Fonte: <https://eletrobras.com/pt/Documents/LPT%20-

%20Relat%C3%B3rio%20S%C3%ADntese%2010%20anos.pdf> Acesso em: 20.11.2019 

https://eletrobras.com/pt/Documents/LPT%20-%20Relat%C3%B3rio%20S%C3%ADntese%2010%20anos.pdf
https://eletrobras.com/pt/Documents/LPT%20-%20Relat%C3%B3rio%20S%C3%ADntese%2010%20anos.pdf
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consolidado anualmente pela CCEE e aprovado pela ANEEL, cabendo ao Ministério de 

Minas e Energia abrir consulta pública específica com a previsão dos gastos da CDE para 

o ano subsequente. 

Assim, o Ministério de Minas e Energia instalou a Consulta Pública nº 078/2019, 

para levar a público a proposta de orçamento da CDE para o ano de 2020. Ao final, está 

previsto para o exercício 2020 a destinação de R$ 1.138.343.503,00 (um bilhão, cento e 

trinta e oito milhões, trezentos e quarenta e três mil, quinhentos e três reais) para 

continuidade das obras, com a previsão de realização de 95.052 ligações, em 11 estados 

da federação, conforme disposto na Portaria nº 358/2019 – MME. 

Cumpre ainda apontar que, o orçamento da CDE para o exercício de 2020 reflete 

o fato de que, ao final de 2018 e no início de 2019, processos frustrados de contratação 

de prestadores de serviço e os processos de privatização das distribuidora da Eletrobrás, 

resultaram na necessidade de se prorrogar a execução das metas físicas de empresas de 

seis estados da federação, de modo que o orçamento da CDE do PLT foram reduzidos em 

R$ 203 milhões, recursos estes que foram realocados pela CCEE e as metas físicas e 

financeiras nestas áreas de concessão encontram-se inseridos no orçamento de 2020.17  

Por fim, destaca-se ainda que os estados também disponibilizam recursos 

financeiros próprios, também a título de subvenção econômica (fundo perdido), enquanto 

a distribuidora participa com recursos financeiros próprios, sendo os respectivos 

percentuais definidos nos respectivos Termos de Compromisso firmados entre Ministério 

de Minas e Energia – MME, estado e Agentes Executores. (STRAZZI, et al. (org.)) 

Tendo sido apontado a forma como se operacionaliza o PLT, e as fontes de 

recursos estabelecidas para sua implantação, apresentar-se-á, à título de conclusão do 

trabalho, os resultados alcançados pelo programa no que se refere ao cumprimento de 

suas metas, demonstrando ainda os reflexos observados no dia-a-dia de alguns dos 

beneficiados. 

 

                                                 
17 NOTA TÉCNICA Nº 11/2019/DPUE/SEE – Ministério de Minas e Energia. Disponível em: 

<http://www.mme.gov.br/web/guest/consultas-

publicas?p_p_id=consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=no

rmal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=1&_consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet_consultaId=78&_consulta

publicaexterna_WAR_consultapublicaportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fpublico%2FdadosConsultaPublica

.jsp>. Acesso em: 20.11.2019. 

http://www.mme.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet_consultaId=78&_consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fpublico%2FdadosConsultaPublica.jsp
http://www.mme.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet_consultaId=78&_consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fpublico%2FdadosConsultaPublica.jsp
http://www.mme.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet_consultaId=78&_consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fpublico%2FdadosConsultaPublica.jsp
http://www.mme.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet_consultaId=78&_consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fpublico%2FdadosConsultaPublica.jsp
http://www.mme.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet_consultaId=78&_consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fpublico%2FdadosConsultaPublica.jsp
http://www.mme.gov.br/web/guest/consultas-publicas?p_p_id=consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet_consultaId=78&_consultapublicaexterna_WAR_consultapublicaportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fpublico%2FdadosConsultaPublica.jsp
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4.4. OS RESULTADOS ALCANÇADOS E OS REFLEXOS DO PROGRAMA 

NO COTIDIANO DOS BENEFICIADOS 

Conforme já mencionado no decorrer deste trabalho, o Programa Luz para Todos 

projetava incialmente proporcionar o acesso de 2 milhões de domicílios rurais ao serviço 

de energia elétrica. No entanto, com o decorrer do programa constatou-se que o universo 

a ser atendido seria muito maior do que o incialmente projetado.  

Esta situação fez com que o Governo Federal editasse sucessivos decretos, de 

modo a estender a vigência do programa e, com isso, alcançar efetivamente o objetivo de 

promover a erradicação da exclusão do acesso à energia elétrica. 

Observou-se também com o desenvolvimento do programa muitas demandas em 

localidades em que a encontram-se distantes das redes de distribuição de energia elétrica, 

de acesso e condições ambientais que inviabilizavam a construção de redes elétricas 

convencionais.  

Ante esta situação, implementou-se, a partir da Portaria nº 60, de 12/12/2009, do 

MME, substituída pelo Decreto nº 8.493/2015, uma sistemática específica para 

atendimento de áreas remotas, utilizando-se de geração sistema de geração 

descentralizada, através de sistemas individuais de geração com fontes intermitentes 

(SIGFI) e minissistemas isolados de geração e distribuição de energia elétrica (MIGDI).18 

Denota-se que a meta inicial do PLT de promover dois milhões de ligações foi 

alcançada já em maio de 2009, beneficiando cerca de dez milhões de pessoas. Em sua 

primeira prorrogação, estipulou-se como nova meta alcançar duas milhões, novecentos e 

sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito ligações, valor este que se ampliou 

consideravelmente nas prorrogações subsequentes. (STRAZZI, et al (org.)) 

Na ocasião da realização Censo de 2010 foi possível observar uma consistente 

interiorização dos serviços de energia elétrica, o que fica demonstrado no mapa abaixo, 

extraído do site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística:

                                                 
18 Fonte: <https://eletrobras.com/pt/Paginas/Luz-para-Todos.aspx> Acesso: 20.11.2019. 

https://eletrobras.com/pt/Paginas/Luz-para-Todos.aspx
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Figura 06: Comparação da interiorização do acesso à energia elétrica 2000-201019 

Conforme dados disponibilizados pela Eletrobrás, de 2004 a 31 de dezembro de 

2018 viabilizou-se a ligação de cerca de 3,4 milhões de famílias no âmbito do PLT, 

beneficiando mais de 16,4 milhões de pessoas que vivem no meio rural brasileiro. 

Nesse sentido, observa-se abaixo, o número ligações efetuadas, ano a ano, no 

âmbito do programa: 

 

Figura 06: Evolução do número de ligações no âmbito do PLT.20 

É possível observar que desde o ano 2012, número de ligações passa a cair 

vertiginosamente. Um dos motivos que pode explicar tal redução é o fato de que no ano 

de 2012 foi formalizado pelo Despacho nº 2.344/2012 - ANEEL, a declaração de 

universalização de 83 distribuidoras de energia elétrica. 

Após formalizada a universalização de uma distribuidora, o atendimento às 

                                                 
19Fonte:<https://eletrobras.com/pt/Documents/LPT%20-

%20Relat%C3%B3rio%20S%C3%ADntese%2010%20anos.pdf> Acesso: 20.11.2019. 
20 Fonte: <https://eletrobras.com/pt/Paginas/Luz-para-Todos.aspx#comites>. Acesso: 20.11.2019 

https://eletrobras.com/pt/Documents/LPT%20-%20Relat%C3%B3rio%20S%C3%ADntese%2010%20anos.pdf
https://eletrobras.com/pt/Documents/LPT%20-%20Relat%C3%B3rio%20S%C3%ADntese%2010%20anos.pdf
https://eletrobras.com/pt/Paginas/Luz-para-Todos.aspx#comites
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solicitações passa a ter de observar os prazos e condições estabelecidos pelas Condições 

Gerais de Fornecimento previstos na Resolução Normativa – ANEEL nº 414/2010, 

podendo ser realizados também por meio de programas de eletrificação rural 

implementados pela Administração Pública Federal, do Distrito Federal, dos Estados ou 

dos Municípios. 

Frise-se que, mesmo quando o atendimento é feito pelas Condições Gerais de 

Fornecimento, em se tratando de unidades consumidoras com carga instalada de até 50 

KV, não haverá cobrança pelas instalações. 

Segundo informações do MME, até o final do ano de 2018, 12 estados da 

federação já haviam finalizado seu processo de universalização do acesso à energia 

elétrica, atingindo a meta total de atendimento firmadas: Ceará (CE), Espírito Santo (ES), 

Minas Gerais (MG), Mato Grosso do Sul (MS), Paraíba (PB), Pernambuco (PE), Paraná 

(PR), Rio Grande do Norte (RN), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina(SC), Sergipe 

(SE) e São Paulo (SP). 

Destaca-se que, buscando avaliar a correlação entre a queda no número de 

ligações com a disponibilização orçamentária destinada ao programa, procurou-se apurar 

o montante aplicado a política pública, ano a ano. Não encontrando a informação pelas 

vias ordinárias (site do Governo Federal, Eletrobrás e Imprensa em geral), ingressou-se 

com pedido de acesso às referidas informações por meio do e-Sic (Sistema Eletrônico do 

Serviço de Informação ao Cidadão) com Base na Lei de Acesso à Informação. No entanto, 

até o fechamento deste trabalho, não houve nenhuma resposta por parte do Ministério de 

Minas e Energia.   

Inicialmente orçado na casa do R$ 7 Bilhões, diante do crescimento das demandas 

verificadas no decorrer do Programa a previsão de investimentos no âmbito do PLT ao 

final de 2018 ficou na casa dos R$ 26,01 bilhões, sendo R$ 19,00 bilhões (73%) oriundos 

dos recursos setoriais (Conta de Desenvolvimento Energético – CDE e Reserva Global 

de Reversão – RGR), dos quais R$ 15,98 bilhões já se encontrav6am liberados aos 

Agentes Executores ao final do mês de dezembro de 2018.21 

Em pesquisa encomendada pelo Ministério de Minas e Energia junto à MDA 

Pesquisa, quando o programa completou 10 anos de existência, é possível observar os 

efeitos socioeconômicos que o PLT vem gerando nas regiões atendidas. A pesquisa 

levantou informações em 26 Estados da Federação (o Distrito Federal já estava com o 

                                                 
21 Idem. 

https://eletrobras.com/pt/Paginas/Luz-para-Todos.aspx#comites
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serviço de energia elétrica universalizado), entrevistando 3.105 beneficiados.22 

O levantamento observou que dentre os beneficiados do programa, cerca de 69,9% 

deles recebem algum dos benefícios garantidos por lei ou distribuídos pelo Governo 

Federal por meio de Políticas Públicas como, por exemplo, o Bolsa Família (52,8%). 

Além disso, foi possível notar que cerca de 90% das famílias atendidas pelo 

Programa recebem até 2 Salários-Mínimos, havendo, entre 2009 e 2013, um decréscimo 

no percentual de famílias com renda inferior a 1 Salário-Mínimo. 

Quando consultados sobre as principais alterações no cotidiano das famílias, cerca 

de 93% dos beneficiados afirmaram que a energia elétrica foi responsável pela qualidade 

de vida, com 81,8% afirmando que puderam implementar melhoras em suas residências. 

O Programa Luz para Todos também gerou importante impacto para 

movimentação da economia, na medida em que ao receber energia elétrica em suas 

residências, muitos beneficiados buscam adquirir bens de consumo para suas residências, 

o que, estima-se que tenha proporcionado a entrada de 6,7 bilhões na economia do país. 

A pesquisa da CDA aponta ainda que 81% dos beneficiados adquiriram aparelhos de TV, 

81% compraram geladeiras e 62,3% passaram a ser usuários de telefones celulares.   

Nesse sentido, o levantamento identificou ainda que a chegada do Luz para Todos 

vem incentivando o surgimento de pequenos empreendimentos nas comunidades, como 

mercados (23,9%), bares (21,5%), padarias (7,3%), açougue (4,6%), farmácia (2%), e 

outros (7,1%). 

Por fim, fato interessante apurado pela pesquisa, que provavelmente não se 

esperava quando da formulação da política pública, foi o impacto do programa na vida 

das mulheres, com 7,5% delas iniciando alguma atividade produtiva com a eletricidade e 

9% começando a estudar. Não obstante, 81,8% das mulheres entrevistadas disseram ter 

sentido um aumento na segurança com a chegada da luz e 79,2% afirmando ficarem mais 

tranquilas sozinhas em casa. 

Dessa forma, verifica-se que a ampliação do acesso à energia elétrica vem 

proporcionando melhorias nas condições de vida dos beneficiados em diversas frentes, 

como segurança, condições de trabalho, utilização de bens de consumo, etc. 

                                                 
22<http://www.mme.gov.br/web/guest/pagina-inicial/outras-noticas/-

/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/content/luz-para-todos-completa-15-anos-com-16-milhoes-de-

brasileiros-beneficiados?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fpagina-

inicial%2Foutras-

noticas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_32hLrOzMKwWb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dno

rmal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-

1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3> 

http://www.mme.gov.br/web/guest/pagina-inicial/outras-noticas/-/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/content/luz-para-todos-completa-15-anos-com-16-milhoes-de-brasileiros-beneficiados?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fpagina-inicial%2Foutras-noticas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_32hLrOzMKwWb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://www.mme.gov.br/web/guest/pagina-inicial/outras-noticas/-/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/content/luz-para-todos-completa-15-anos-com-16-milhoes-de-brasileiros-beneficiados?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fpagina-inicial%2Foutras-noticas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_32hLrOzMKwWb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://www.mme.gov.br/web/guest/pagina-inicial/outras-noticas/-/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/content/luz-para-todos-completa-15-anos-com-16-milhoes-de-brasileiros-beneficiados?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fpagina-inicial%2Foutras-noticas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_32hLrOzMKwWb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://www.mme.gov.br/web/guest/pagina-inicial/outras-noticas/-/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/content/luz-para-todos-completa-15-anos-com-16-milhoes-de-brasileiros-beneficiados?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fpagina-inicial%2Foutras-noticas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_32hLrOzMKwWb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://www.mme.gov.br/web/guest/pagina-inicial/outras-noticas/-/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/content/luz-para-todos-completa-15-anos-com-16-milhoes-de-brasileiros-beneficiados?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fpagina-inicial%2Foutras-noticas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_32hLrOzMKwWb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://www.mme.gov.br/web/guest/pagina-inicial/outras-noticas/-/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/content/luz-para-todos-completa-15-anos-com-16-milhoes-de-brasileiros-beneficiados?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fpagina-inicial%2Foutras-noticas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_32hLrOzMKwWb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
http://www.mme.gov.br/web/guest/pagina-inicial/outras-noticas/-/asset_publisher/32hLrOzMKwWb/content/luz-para-todos-completa-15-anos-com-16-milhoes-de-brasileiros-beneficiados?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mme.gov.br%2Fweb%2Fguest%2Fpagina-inicial%2Foutras-noticas%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_32hLrOzMKwWb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3
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Conclui-se, que, apesar da grandiosidade dos números do programa, a sua 

prorrogação para dezembro de 2022, prevê como objetivo alcançar mais de 2 milhões de 

cidadãos localizados nos confins do país, o que demonstra a discrepância entre os dados 

dos dados utilizados no início do programa em 2003, com o que se constatou com a 

progressiva implementação da política pública. 

Assim, a prorrogação possibilitará a conclusão das obras e dos contratos em 

andamento, que, já se encontram dispostas nos planos de universalização homologados 

pelas distribuidoras junto à ANEEL, e outras parcelas estão, até hoje, em processo de 

levantamento pelas distribuidoras.  
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5. CONCLUSÃO 

 

  

Como se pôde observar ao logo do trabalho, os serviços de energia elétrica 

adquirem caráter essencial para a sociedade. Historicamente, tanto o poder público, 

quanto os agentes privados do setor elétrico, desprezaram e tentaram se esquivar da 

necessidade de se promover a interiorização destes serviços para as populações 

localizadas nas áreas rurais. 

A atuação estruturação atualmente adotada para o setor de distribuição, possibilita 

a utilização de mecanismo para que se implemente políticas públicas de promoção à 

universalização do acesso e uso de energia elétrica, sem ocasionar um quadro de 

desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. 

Para apurar isto, analisou-se o arcabouço regulatório responsável por ditar a forma 

como deve se dar a prestação dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica, a 

composição da receita das empresas concessionárias deste serviço, bem como as 

previsões de revisões e reajustes de suas remunerações.  

Em seguida, passou-se à análise da evolução histórica da eletrificação rural no 

país até chegar ao Programa Luz para Todos. Constatou-se que as regiões que apresentam 

maior exclusão ao acesso aos serviços de energia elétrica correspondem às localidades 

que apresentam os Índices Desenvolvimento Humano - IDH mais deprimidos do país, 

demonstrando a urgência na promoção da universalização do atendimento. 

Dessa forma, adentrou-se na análise do Programa Luz para Todos esmiuçando o 

modo como é operacionalizado, as metas iniciais estipulas, e a forma como é distribuída 

as tarefas para consecução dos objetivos do programa, apontando as fontes de recursos 

selecionadas para viabilizar a efetiva implementação da universalização do acesso e uso 

aos serviços de energia elétrica em todo o território nacional. 

Não obstante, demonstrou-se ainda que o Luz para Todos possui previsão de ser 

concluído até o ano de 2022, e que, em breve, caso se efetive os planos do governo federal 

de privatizar a Eletrobrás, precisará passar por uma remodelação, a partir da edição de 

um novo Manual de Operacionalização, tendo em vista as atribuições designadas a esta 

empresa no Manual atualmente vigente. 

Ao final, apontou-se os resultados parciais alcançados pelo Programa Luz para 

Todos até o final do ano de 2018, constando pelos números ser o PLT a política pública 

de eletrificação rural mais bem sucedida da história do país, o que só foi possível por 
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meio da instituição de mecanismos de cooperação entre diversos atores públicos e 

privados para consecução dos objetivos do programa. 

Restou ainda demonstrado a relação do programa na promoção de 

desenvolvimento socioeconômico das regiões beneficiadas, e na contribuição para a 

melhoria das condições de vida dos cidadãos que passaram a ter acesso energia elétrica, 

que, muitas vezes relataram ter adquirido bens de consumo, aumentado a produtividade 

de suas produções agrícolas, sentirem-se mais segurança, dentre outros benefícios. 

Com a prorrogação do programa até 2022 para conclusão de obras já contratadas 

e atendimento das demandas ainda não mapeadas, a tendência é que continuemos 

caminhando em direção a universalização do acesso e uso dos serviços de energia elétrica.  

No entanto, pensando em uma perspectiva em que se possa em um país mais justo 

e igualitário, onde todos tenham acesso à serviços públicos básicos como o de 

fornecimento de energia elétrica, é mister manter-se atento, especialmente diante da 

remodelação que o programa precisará enfrentar caso confirmada a venda da Eletrobras, 

bem como em face das reformas liberalizantes que vem sendo propostas pelo Governo 

Federal que, ao tentar reduzir ao mínimo a participação do estado na economia e extinguir 

indiscriminadamente subsídios, podem acabar por afetar fontes de recursos 

indispensáveis para a implementação de políticas públicas, como no caso Programa Luz 

para Todos.  
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