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PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E A MODERNIZAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

AUTORIA PATRÍCIA SAMPAIO DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO CAMILA SANTIAGO   DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  ABERTO PARA TODO O CORPO DISCENTE 

PÚBLICO ALVO AGENTES DO SETOR ELÉTRICO, CONSUMIDORES, JURISTAS E ESTUDANTES 

CÓDIGO 
GRDDIR036 / GRDDIR038 / 

GRDDIR041 
SEMESTRE 2022.2 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA 

Esse projeto visa estudar os impactos do Novo Marco Regulatório do Setor de Energia em relação aos 
consumidores de energia elétrica. Para tanto, pretende-se, através de entrevistas com funcionários das duas 
principais distribuidoras de energia elétrica do Rio de Janeiro e representante do PROCON, coletar dados 
empíricos para identificação dos maiores desafios e benefícios no que tange os consumidores de energia elétrica. 
Ao final, espera-se compilar as experiências vivenciadas nesse projeto num artigo científico.  

PROBLEMA 
O consumidor será realmente beneficiado com a proposta de reforma legislativa de modernização do setor de 
energia elétrica? 

PRODUTO Ao final do trabalho, será produzido um artigo sobre o tema. 

OBJETIVO Identificar os benefícios e os desafios que o PL n° 414/2021 apresenta aos consumidores. 

METODOLOGIA 

Planejamento estratégico:  Inicialmente, será apresentado um overview do Setor Elétrico Brasileiro, com ênfase 
nas atividades das distribuidoras de energia elétrica e sua relação com os consumidores. Serão estudados em 
classe artigos sobre a regulação do setor elétrico, para que através do debate os alunos possam fazer uma análise 
crítica do conteúdo exposto. Ademais, estudaremos o Projeto de Lei nº 414/2021 com foco nos pontos pertinentes 
aos consumidores. Finda a fase inicial do projeto, passaremos à elaboração em conjunto dos questionários que 
servirão de base para as entrevistas. A ideia é identificar a visão dos consumidores e das distribuidoras face as 
mudanças propostas pelo Projeto de Lei nº 414/2021. Para tanto, entrevistaremos um representante do PROCON 
e, na sequência, representantes da Enel Rio Distribuição S.A e Light S.A.  Buscaremos marcar reuniões presenciais 
com esses representantes - visitas às distribuidoras (ENEL S.A e LIGHT) - para acompanhar algumas das atividades, 
a fim de ilustrar o conteúdo apresentado nas primeiras aulas e ouvi-los sobre os principais desafios na prestação 
dos serviços atualmente e com a possibilidade de alteração do marco regulatório. Por fim, reuniremos os trabalhos 
realizados pelos alunos como fonte de pesquisa para que eles elaborem artigo sobre o tema. 

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

X 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

X Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 Aula 1: Apresentação do programa e exposição inicial da estrutura do Setor Elétrico Brasileiro. 

2 
Aula 2: Energia Elétrica e a competência exclusiva da União. Lei das Agências Reguladoras. Papel da ANEEL no SEB. 
Concessão de serviço público. Direitos e deveres das Distribuidoras de Energia Elétrica. As pequenas empresas de 
distribuição de energia elétrica.  

3 Aula 3:  Resolução Normativa n° 1.000/2021. 
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4 Aula 4: Mini e micro geração distribuída. 

5 
Aula 5: Conceitos de Contratação Regulada e Contratação Livre. Lei n°10.848/2004. O papel da CCEE. O que muda 
com o novo marco regulatório para o consumidor? O papel do comercializador varejista. 

6 Aula 6:  Debate sobre 1º texto sugerido. 

7 Aula 7:  Debate sobre 2º texto sugerido. 

8 Aula 8:  Debate sobre 3º texto sugerido. 

9 Aula 9: Apresentação dos trabalhos. Elaboração conjunta dos questionários para as entrevistas. 

10 Aula 10: Visita em campo (LIGHT). 

11 Aula 11: Visita em campo (ENEL). 

12 
Aula 12: Análise em conjunto do resultado das entrevistas realizadas. Debate sobre os principais desafios 
enfrentados pelas Distribuidoras de Energia Elétrica. 

13 Aula 13: Visita em campo (PROCON).  

14 
Aula 14: Análise em conjunto do resultado das entrevistas realizadas. Debate sobre os reais benefícios trazidos pelo 
PL n° 414/2021 ao consumidor. 

15 Aula 15: Exposição final com aula de professor convidado. 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

Tipos de avaliação e respectivas pontuações ou pesos: entrega de tarefas, trabalhos, participação etc. sem 
correspondência com pontuações ou notas, podendo a distribuição ser feita por meio de percentuais. 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 
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DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 35ª ed. São Paulo: Atlas, 2022. 
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WILSON, Andreu; FERREIRA, Wagner. A abertura do mercado de energia - Considerações regulatórias sobre o futuro 
do setor elétrico. Disponível em https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/vozes-negras-no-direito/a-
abertura-do-mercado-de-energia-01072021 
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