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 Agenda 2030 
 
 Uma agenda global para o desenvolvimento sustentável 

 

u  Desde 2015, a principal agenda da ONU para promover o desenvolvimento dos países é a 
agenda 2030, um plano de ação focado na erradicação da pobreza e na promoção do 
desenvolvimento sustentável a partir da efetivação dos direitos humanos 

u  Marco inicial: Relatório Brundtland – “Nosso futuro comum” ( Our Commom Future ) – 
publicado em 1987 – satisfazer as necessidades da geração atual sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias, equilibrando as dimensões 
econômica, social e ambiental. 

u  ODM – Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – Declaração do Milênio – 8 objetivos com 
vigência até o ano 2015: 

1 – Acabar com a fome e a miséria 

2 – Oferecer educação básica de qualidade a todos 

3 – Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres 

4 -  Reduzir a mortalidade infantil 

5 -  Melhorar a saúde das gestantes 

6 – Combater a AIDS, a malária e outras doenças 

7 – Garantir a qualidade de vida e o respeito ao meio ambiente 

8 – Estabelecer parcerias para o desenvolvimento 

 

 



u  Em 2015, os 193 Estados-Membros da Organização das Nações Unidas (ONU), 
assinaram a Agenda 2030, com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), com o objetivo de criar condições para que as necessidades da geração 
atual sejam atendidas, protegendo o direito das futuras gerações também 
atenderem às suas necessidades. O propósito foi a  elaboração de um plano 
para erradicar a  pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas 
alcancem a paz e a prosperidade.   

u  Esse plano congrega um ambicioso conjunto de tarefas, encampadas nos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de forma que seu cumprimento, 
até 2030,  permitiria à humanidade melhorar a vida das pessoas e buscar um 
equilíbrio entre as três  dimensões do desenvolvimento sustentável: a 
econômica, a social e a ambiental.  





DESCONHECIMENTO DA AGENDA 
 

u  Uma pesquisa do Ibope apontou que 38% dos brasileiros já ouviram falar sobre o assunto, mas 
não sabem dizer ao certo o que são os ODS e o motivo da sua criação. (
https://fia.com.br/blog/ods/). 

u  Investidor institucional mostra desconhecimento sobre ESG – Valor Econômico, 14/04/21 



A nova crise global de energia 



§  Preço da gasolina nos EUA aumentou mais de 50% nos últimos 12 meses. 

§  Preço do gás natural na Europa aumentou quase 500% nos últimos 12 meses. 

§  Explicação: a demanda está excedendo a oferta, o que faz com que os preços subam.  

§  Por que isso esta ocorrendo? São muitas razões: problemas climáticos, decisões 
equivocadas de governos a respeito de armazenamento etc. Mas há uma causa comum: 
boa parte do mundo deixou de investir em combustíveis fósseis ( por bom motivos ), 
levando à redução da oferta. 

§  Não temos ( ainda ) energia sustentável em quantidade suficiente para a substituir os 
combustíveis fósseis. 

§  Em 2019, 80% do consumo global de energia foi proporcionado pelos principais 
combustíveis fósseis: petróleo, carvão e gás natural. A energia eólica atendeu apenas 
2% do consumo, e a solar, pouco mais de 1%. 

§  Seria necessário um aumento de 2500% na produção e implementação para que as 
energias eólica e solar substituam os combustíveis fósseis. 



§  Estratégia: reduzir rapidamente as emissões de carbono, o que no curto prazo poderia 
ser alcançado pela substituição do carvão pelo gás natural. 

§  Maior parte da redução nas emissões de dióxido de carbono nos EUA, entre 2005 e 2019, 
decorreu da substituição do carvão pelo gás. 

§  A revista Enviroment Research Letters realizou um estudo de mais de 29 mil usinas de 
energia movidas a combustíveis fósseis e identificou que 5% delas respondiam sozinhas 
por 73% das emissões globais decorrentes da geração de energia. 

§  Objetivo: aumentar o uso da energia renovável não somente no longo prazo mas no 
médio prazo. 

§  Boas notícias: o custo da energia solar e eólica caiu nos últimos anos e a capacidade de 
armazenamento, que era um grande problema, está sendo solucionado gradualmente 
com baterias cada vez mais poderosas. 



ODS 7 - Energia Acessível e Limpa 
 

7.1	
Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços 
de energia	

7.2	
Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz 
energética global	

7.3	 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética	



METAS 

7.a	

Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar 
o acesso a pesquisa e tecnologias de energia limpa, 
incluindo energias renováveis, eficiência energética e 
tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais 
limpas, e promover o investimento em infraestrutura de 
energia e em tecnologias de energia limpa	

7.b	

Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia 
para o fornecimento de serviços de energia modernos e 
sustentáveis para todos nos países em desenvolvimento, 
particularmente nos países menos desenvolvidos, nos pequenos 
Estados insulares em desenvolvimento e nos países em 
desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus respectivos 
programas de apoio	



CNJ - LIODS 

O CNJ criou o Comitê Interinstitucional da Agenda 2030 no Poder Judiciário. Em seu seu 
discurso no XII Encontro Nacional do Poder Judiciário (dez/2018),  o então Presidente do STF e 
CNJ, Min. Dias Toffoli destacou: 
 
“No que se refere às metas do ano de 2020, já instituímos desde agora Grupo de Trabalho 
para pesquisar sobre a possibilidade de adequação das metas do CNJ aos Objetivos de 
Desenvolvimento  Sustentável 2030 da Organização das Nações Unidas – o conhecido 
ODS 2030”. 
 
O Poder Judiciário Brasileiro é precursor, no mundo, da institucionalização da Agenda 2030 em 
seu Planejamento Estratégico, tendo celebrado Pacto pela implementação dos ODS da Agenda 
2030 no Poder Judiciário com a Organização das Nações Unidas em agosto de 2019. 
 
A aprovação da Meta 9, no XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado nos dias 25 e 26 
de novembro de 2019, confirma a importância da Agenda 2030 para o Poder Judiciário e 
institucionaliza a participação de todos os tribunais em sua consecução. 
 
A C o r r e g e d o r i a N a c i o n a l d e J u s t i ç a , a t e n t a a e s s e c e n á r i o , e d i t o u o 
Provimento nº 85/2019 incentivando a aplicação da Agenda pelas Corregedorias Estaduais e 
pelo serviço extrajudicial. 



ODS 7 – Justiça Federal 

u  Energia Limpa e Acessível 
u  Atuação preponderante da Justiça Federal: 
u  Investimento em geração de energia a partir de 

fonte solar fotovoltaica 
 
 



Geração de energia de fonte solar pela 
Justiça Federal u  Geração de energia de fonte solar pela 

Justiça Federal 

  
u  Alguns projetos finalizados: 

 

u  Ceará 

u  Mato Grosso 

u  Espírito Santo 

u  Pará 

u  Santa Catarina 

 



u Subseção Judiciária 
de Limoeiro do Norte 

u  Inauguração da usina: 13/11/2017 

u  Investimento: R$ 1 milhão 

u  Potência: 150kW 

u  Geração: 19.500 kWh/mês 

u  Economia estimada de R$ 312 mil/
ano. 

u  Redução de 29 mil kg de emissão de 
carbono por ano ao meio ambiente. 

u  Primeira usina solar fotovoltaica 
instalada por uma instituição 
judiciária no Nordeste. 

Ceará 



u  Sede da Justiça Federal em Mato Grosso 

u  Inauguração da usina: 06/03/2018 

u  Investimento: R$ 1,625 milhão 

u  Potência: 300 kW 

u  Geração: 40.000 kWh/mês 

u  Economia estimada em R$ 170 mil/ano. 

u  3ª maior geradora de energia por radiação 
solar do MT. 

u  Sistema CARPORT SOLAR: painéis para 
cobrir estacionamentos sem necessidade 
de serem fixados sobre telhas (137 vagas 
cobertas). 

Mato Grosso 



u  Sede da Justiça Federal no Espírito 
Santo 

u  Inauguração da usina: 23/08/2018 

u  Investimento: R$ 470 mil 

u  Potência: 75 kW 

u  Geração: 11.245 kWh/mês 

u  Economia estimada de R$ 74 mil/ano. 

u  Instalação em área de visibilidade: 
interesse de diversos órgãos públicos 
locais em aderir ao projeto. 

u  IV Prêmio Ajufe: Boas Práticas de 
Gestão 

Espírito Santo 



u Sede da Justiça Federal 
no Pará e Subseção 
Judiciária em Santarém 

u  Inauguração da usina: 31/05/2019 

u  Investimento: R$ 1,722 milhão (ambas) 

u  Potência: 104 kW e 300 kW 

u  Geração: 50.000 kWh/mês (ambas) 

u  Economia estimada de R$ 500 mil/ano. 

u  Geração de excedentes que poderão ser 
usados para compensar consumo de 
outras unidades da Justiça Federal no PA. 

Pará 



u  Sede da Justiça Federal em 
Santa Catarina 

u  Inauguração da usina: 05/07/2019 

u  Investimento: R$ 205 mil 

u  Potência: 47 kW 

u  Geração: 7.038 kWh/mês 

u  Economia estimada de R$ 20 mil/
ano. 

u  Redução de 2,4 mil kg de emissão 
de carbono por ano ao meio 
ambiente. 

u  Previsão de que a economia 
gerada pague o investimento em 
até seis anos. 

Santa Catarina 



Regulamentação do Setor 
de Geração Distribuída 
 

MODELO ATUAL DE INCENTIVO 

 
Proposta de alteração: 

 

-  Argumentos favoráveis 

-  Argumentos contrários 



Modelo Atual 

u  Resolução Normativa nº 482/2012 da ANEEL 

     - Isenta microgeradores e minigeradores de pagarem, em relação à energia 
compensada, tarifas pelo uso da rede de distribuição e encargos. 

 

u  Convênio nº 16/2015 do CONFAZ 

     - Permite isenção de cobrança de ICMS incidente sobre energia compensada 
pelo microgerador e pelo minigerador. 

 

u  Lei nº 13.169/2015 

     - Reduz a zero as alíquotas do PIS/Pasep e da COFINS incidentes sobre energia 
compensada pelo microgerador e pelo minigerador. 



Proposta de alteração 
u  Regra de transição: marco temporal na data de publicação das novas 

regras. 
      Data de realização do pedido de instalação de  

Geração Distribuída 

Antes da publicação das 
novas regras 

A partir da publicação das novas 
regras 

Não pagaria pelo custo de uso 
da rede e seus encargos até 
31/12/2030. Após essa data, 
passaria a arcar com esses 

custos. 

Passaria a pagar pelo custo de uso 
da rede imediatamente e pelos 

encargos apenas quando a 
capacidade instalada de Geração 
Distribuída chegar a determinado 

limiar ou em 2030 (o que 
acontecer primeiro). 



Argumentos tidos como favoráveis à 
alteração 

-  Necessidade de se dividir os custos do sistema de distribuição igualmente entre 
consumidores-geradores e consumidores não-geradores; 

-  Essa assimetria teria sido necessária até a consolidação da Geração 
Distribuída, de modo que, atualmente, não seria mais justificável esse 
tratamento desigual entre consumidores; 

-  Necessidade de se promover maior eficiência da cadeia produtiva, afastando 
incentivos capazes de protelar o desenvolvimento tecnológico e a redução de 
custos de produção; 

-  A redução de 43% no preço médio dos painéis solares (entre 2014 e 2019) e 
redução no tempo de retorno do investimento de 7 anos para 5 anos (entre 
2015 e 2019) não justificaria mais o incentivo, erigido em um contexto inicial de 
dificuldades para se adentrar ao setor. 



Argumentos contrários à alteração 

-  Insegurança jurídica: investimentos são muito elevados e planejados a longo 
prazo, necessitando de estabilidade das regras que os disciplinam; 

-  Alteração contrária ao propósito elencado pela agenda global e nacional de 
migração para fontes de energia limpas: não faria sentido, no momento de 
afirmação do setor, criar impeditivos ao seu desenvolvimento; 

-  Desincentivo à expansão de geração de energia limpa; 
-  Manutenção da dependência das fontes tradicionais, vulneráveis a crises 

hídricas (caso das hidroelétricas) ou aos altos custos econômicos e ambientais 
da queima de combustíveis fósseis (caso das termelétricas); 

-  Estagnação e desmantelamento de um mercado em franca expansão, que é 
aquele de máquinas, equipamentos e prestação de serviços envolvendo 
energias limpas como a fotovoltaica.  



Segurança Jurídica / 
Proteção da Confiança 

-  Investimento inicial alto; 

-  Longo prazo para retorno; 

-  Planejamento para 25 anos (vida útil das placas). 

-  Pretensão de manutenção das regras apenas até 31/12/2030: 

-  Cerca de metade da vida útil das placas será condicionada a uma nova regra, 
algo que prejudica a viabilidade inicialmente planejada; 

-  Quebra da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF/88). 



TC 037.642/2019-7 [Apensos: TC 001.759/2020-5 e TC  
005.245/2019-2] - Data da Sessão: 18/11/2020 - Telepresencial 
Natureza: Representação.  
Representante: Ministério Público junto ao TCU.  
Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 

u  9.1. conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. determinar 
à Agência Nacional de Energia Elétrica que, no prazo de 90 (noventa) dias, apresente a este Tribunal, 
plano de ação de forma a dar atendimento ao art. 13 da Lei 8.987/1994 c/c o art. 175, parágrafo 
único, III, da Constituição Federal, contendo as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas 
ações e os prazos para implementação, a fim de retirar a diferenciação tarifária percebida entre 
consumidores de energia elétrica, promovida em função de sua adesão, ou não, ao sistema de 
compensação de energia elétrica (SCEE), contido na Resolução ANEEL 482/2012, alterada pela 
Resolução ANEEL 687/2015, caracterizada pelo repasse de custos e encargos do setor elétrico de 
forma desigual aos consumidores, com oneração àqueles que não aderiram ao referido sistema de 
compensação, incluindo, em atendimento ao art. 4º, §5º, do Decreto 9.830/2019, prazo de transição 
para a retirada da diferenciação tarifária, de modo que não importe ônus ou perdas anormais ou 
excessivos, nem tratamento desproporcional ou não equânime;  

u  9.3. recomendar ao Ministério de Minas e Energia que, ante as diretrizes para Micro e Mini Geração 
Distribuída a serem expedidas pelo Conselho Nacional de Políticas Energéticas em atendimento ao 
item 9.1 do Acórdão 1530/2019-TCU-Plenário, formule um modelo de nova política pública, em 
substituição ao sistema de compensação atualmente previsto na Resolução Aneel 482/2012, a ser 
submetido à avaliação do Congresso Nacional.  

u  9.4. recomendar à Agência Nacional de Energia Elétrica que, em consideração aos demais 
consumidores de energia elétrica, os quais arcam com os ônus gerados pela geração distribuída de 
pequeno porte, desde já e durante esse período de transição, dê transparência, em seu sítio 
eletrônico na internet, aos montantes dos subsídios cruzados gerados em decorrência da Resolução 
ANEEL 482/2019, em linguagem acessível ao público leigo, destacando o aumento ocasionado nas 
suas contas de energia elétrica em decorrência da interligação das unidades produtoras à rede de 
distribuição;  

u   
 



TC 037.642/2019-7 [Apensos: TC 001.759/2020-5 e TC  
005.245/2019-2]  
Natureza: Representação.  
Representante: Ministério Público junto ao TCU.  
Unidade: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 
 
 
u  9.5. remeter cópia do presente acórdão, além do relatório e do voto que o fundamentam, ao Ministério 

de Minas e Energia, ao Ministério da Economia, à Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara 
dos Deputados, à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados; à Comissão de Federal; 
à Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização do Senado Federal e à 3ª 
Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, informando-os de que:  

u  9.5.1. o sistema de compensação de energia elétrica (SCEE), instituído pela Resolução ANEEL 
482/2012, alterada pela Resolução ANEEL 687/2015, foi estruturado com base em diferenciação 
tarifária sem previsão legal que importa subsídio cruzado, de natureza regressiva em termos de 
distribuição de renda, entre os consumidores do serviço de distribuição de energia elétrica que 
possuam sistemas de micro ou minigeração distribuída e os demais consumidores, em prejuízo 
destes últimos;  

u  9.5.2. o montante anual de subsídio, caracterizado por repasse de custos e encargos do setor elétrico 
de forma desigual aos consumidores cresce à medida que aumenta a quantidade de consumidores 
que tenham sistemas de geração distribuída de pequeno porte e façam adesão ao SCEE, criando um 
círculo vicioso, visto que a adesão de um prossumidor eleva a tarifa dos demais consumidores, 
aumentando o incentivo para que estes também façam a sua adesão, comprometendo a 
sustentabilidade do sistema elétrico brasileiro;  

u  9.5.3. o subsídio cruzado já atingiu, segundo números da ANEEL, cerca de R$ 205 milhões, em 2018, 
e de R$ 315 milhões, em 2019, podendo chegar, em valores presentes, por volta de R$ 55 bilhões, no 
período compreendido entre 2020 e 2035.  



Incentivo à produção de energia limpa - Lei 14.120/21 ( conversão MP 998/20 ) – Prazo 
de 12 meses para outorga de novas usinas de fontes renováveis ( ex. fotovoltaica e eólicas ) 
para ter o acesso ao desconto de 50% na chamada tarifa-fio pelo uso de redes de 
transmissão e distribuição – segundo a Aneel, o desconto custa R$ 4 bilhões por ano aos 
consumidores. 



Solução Legislativa e o temor de judicialização 



PL 5829-A  de 2019 – Institui o marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de 
Compensação de Energia Elétrica (SCEE ) e o Programa de Energia Renovável Social ( PERS ) 

q  Marco Regulatório da minigeração e microgeração distribuída. 

q  700 mil unidades consumidoras de energia solar, o que corresponde por quase 98% do 
universo da geração distribuída ( dados da Absolar ). 

q  Dep. Lafayette Andrada – Relatório : desde 2012, a micro e minigeração distribuída foi 
responsável pela criação de mais de 140 mil empregos e R$ 5,9 bilhões de impostos 
arrecadados. Previsão de investimentos no setor da ordem de R$ 16,7 bilhões. Até 2032 
a geração distribuída trará economia de R$ 13,8 bilhões aos consumidores de energia. 

q  Para os atuais projetos ou os protocolados até 12 meses após a publicação da lei, fica 
garantido um direito adquirido dos benefícios existentes até 2045, o que permite 
que os investimentos sejam amortizados. 

q  Para os novos projetos, há uma transição: os consumidores que participarem do sistema 
de compensação pagarão somente a tarifa por uso do fio da rede de distribuição sobre a 
parcela da energia elétrica excedente que foi compensada 



q  O texto prevê uma transição: Em 2023, o consumidor pagaria 15%, enquanto 
os outros 85% seriam pagos pela CDE ( conta de desenvolvimento energético ). 
Em 2024, 30% seriam pagos pelo consumidor e 70% através da CDE. 

q  Expectativa de o microgerador pagar 100% da tarifa do uso do sistema de 
distribuição a partir de 2029, mas a regra ainda seria definida pela ANEEL nos 
próximos 18 meses. 



“ 

” 
      Obrigado! 

 Contato: 
fernando@warde.com.br  - +55.11.99948-3552  

 


