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Da COMISSAO MISTA, sabre a Medida Pravis6ria
n° 579, de I I de setembro de 20 I 2, que dispoe sabre
as

COl1cessoes

de

germ;iio,

Iral1smissao

e

distriblli9{ia de ellergia eietl'ica, sabre a redll9{ia

dos el1cargos setoriais, sabre a modicidade
tari/aria, e cia oulros pl'ovideJlcias.

RELATOR: Senadal'RENAN CALHEIROS

I-RELATORIO
Yem II analise desta Comissao Mista a Medida Provisol'ia n°
579, de 11 de setembro de 2012, que cria condi~oes para a redu~ao das
tadfas de energia eletrica em todo 0 Pais. Em cons on an cia com 0 art. 62,
§ 9°, da Constitui~ao Federal, cabe a esta Comissao Mista examinar a
medida Proviso ria em referencia e emitir parecer previo II aprecia~ao pOI'
cada uma das Casas Legislativas.
A Medida Proviso ria nO 579 assenta-se em dois pilares. 0
primeiro e a transferencia para 0 consumidor, via modicidade tarifaria,
das fortes amol'tiza~oes e depl'ecia~oes dos investimentos rea liz ados nos
empreendimentos de gera~ao e nas instala~oes de transmissao e de
distribui~iio de energia e!etrica, alcan~ados pelos artigos 19 e 22 e pelo §
5° do art. 17 da Lei n° 9.074, de 7 de julbo de 1995. Trata-se de
empreendimentos que foram outol'gados anteriormente II publica~iio da
Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.

o segundo pilar da Medida Proviso ria nO 579 e a
encargos setoriais incidentes nas tarifas de energia eletrica.
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A Medida Provis6ria nO 579 e composta pOl' trinta miigos,
distribuidos em seis capitulos, cujas disposiyoes principais sao a seguir
sintetizadas.
e
Capitulo I, mi. 1° ao art. 5°: estabelece as condiyoes para a
pro11'0gayao das concessoes de gerayao hidre16trica, abrangidas
pelo mi. 19 da Lei n° 9.074, de 7 de julho de 1995, que optarem
pel a antecipayao do termino de seus contratos. Essas concessoes
serao prorrogadas, uma (mica vez, pOl' ate trinta anos, terao suas
tarifas definidas pela ANEEL e a energia pOl' elas produzida sera
alocada em cotas nas distribuidoras do Sistema Integrado
Nacional. As concessoes de gerayao hidre!etricas destinadas a
produyao independente ou a autoproduyao bern como as
terme16tricas tambem poderao ser prorrogadas, essas ultimas pelo
prazo de ate vinte anos.

Capitulo II, mis. 6° e T: trata da prorrogayao, uma unica
vez, pOl' ate 30 anos das concessoes de transmissao e distribuiyao
de energia e16trica alcanyadas, respectivamente, pelo § 5° do mi.
17 e pelo mi. 22, ambos da Lei nO 9.074/1995.
G

Capitulo III, mi. 8° ao mi. 10: detennina as regras gerais
do processo de licitayao daquelas concessionarias que nao
aceitarem as condiyoes de pro11'0gayao propostas pelo Poder
Concedente e decidirem manter as condiyoes vigentes da
concessao ate 0 tennino contratual. Ainda neste capitulo, sao
estabelecidas as regras para a prestayao do serviyo no periodo de
transiyao entre 0 final da antiga concessao e 0 inicio da
concessao licitada e a metodologia para calculo da indenizayao
dos bens reversiveis, baseada no valor novo de reposiyao.
e

e
Capitulo IV, art. 11 ao mi. 16: cria a possibilidade de
antecipayao, em sessenta meses contados do termino do contrato,
da prorrogayao das concessoes do setor eletrico e estabelece que
os ativos das concessionarias de transmissilo existentes em 31 de
maio de 2000 serao considerados totahnente amortizados.

Capitulo V, art. 17 ao mi. 24: reduz, em beneficio da
modicidade tarifaria, os encargos incidentes sobre a tarifa de
e
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energia eJetrica - Reserva Global de Reversao (RGR), Conta de
Consumo de Combustivel (CCC) e Conta de Desenvolvimento
Energetico (CDE) - e cria mecanismo para que recursos do
Tesouro sejam transferidos para a conta da CDE, de fonna que
nao haja descontinuidade das presta~6es sociais realizadas com
seus recursos.
•
Capitulo VI, mi. 25 ao art. 30, altera ou revoga dispositivos
das seguintes leis para compatibiliza-las com os dispositivos da
Medida Provis6ria nO 579: Lei no 8.631, de 4 de mm'~o de 1993;
Lei nO 9.427, de 26 de dezembro de 1996; Lei nO 9.648, de 27 de
maio de 1998; Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002; Lei nO
10.848, de 15 de mar~o de 2004; Lei nO 12.111, de 9 de
dezembro de 2009. Por flm, a clausula que garante a vigencia das
disposi~6es constantes na Medida Provis6ria nO 579 a pmiir de
sua publica~ao.
Publicada a Medida Provis6ria nO 579, abI"iu-se 0 prazo
regimental para apresenta~1io de emendas estabelecido no caput do art.
40 da Resolu~ao do Congresso Nacional n° 1, de 8 de maio de 2002,
durante 0 qual foram apresentadas 431 (quatrocentas e h'inta e uma)
emendas.
A requerimento do pr6prio autor, Deputado Amaldo Jardim,
foram retiradas 31 (trinta e uma) emendas, as de ntlmero: 300,308,310,311,
314, 316, 317, 318, 321, 322, 323, 326, 328, 334, 360, 362, 366, 370, 371,
373,378,387,392,401,403,404,405,409,410,412 e 413.

o Presidente da Comissao Mista, Deputado Jilmar Tatto,
indeferiu, liminarmente, nos termos do § 4°, do art. 4° da Resolu~ao do
Congresso Nacional n° 1, de 2002, 62 (sessenta e duas) emendas, as de
numero: 1,2,3,7,8,18,20,28,36,37,47,48,49,50,51,55,57,58, 69, 78,
80, 81, 87, 89, 103, 106, 110, 115, 135, 137, 139, 143, 144, 145, 146, 147,
151,157,170,174,175,179,189,190,191,199,218,238, 242, 244, 246,
256,257,259,264,287,288,356,359,382,390 e 407.
Em 30 de novembro de 2012, a Presidente da Republica fez
publicar a Medida Provis6ria n° 591. Segundo a Exposi~1io de Motivos
que a acompanha, apesar de a legisla~lio referente as instala~iies de
transmissao, da epoca da forma~ao da Rede Basica do Sistema
em-!c-rr-20J 2-06967
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Interligado Nacional - SIN, consideral' que 0 prazo de conccssao tenha
sido suficiente para amortizar ou depl'eciar totalmente esses ativos,
podel'ia eventualmente haver situa~oes excepcionais em que ainda nao
houvesse a plenitude dessa amol'tiza~ao ou depl·ecia~ao.
Para que 0 poder concedente pudesse considerar essas situa90es,
devidamente comprovadas, e que a Medida Provis6ria nO 591, de 2012, foi
publicada. Para tanto, ela altera 0 art. 15 da Medida Provis6ria n° 579, que ora
se analisa. Essa altera9ao inseriu urn elemento defmitivo para a tomada de
decisao do concessiom\rio de transmissao para assinatura do aditivo ao
contrato de concessao do servi90 publico de transmissiio no dia 4 de
dezembro de 2012. Esse prazo fmal justificou, inclusive, a urgencia da
publica9ao da Medida Provis6ria nO 591.
II-ANALISE
ILl Da Constitucionalidade
Nos tel'mos do art. 5° da Resolu~iio do Congresso Nacionaln°
1, de 8 de maio de 2002, compete a esta Comissao opinal' sobre os
aspectos constitucionais das medidas provis6l'ias, inclusive sobre os
pl'essupostos de l'elevancia e ul'gencia.
A Medida Provis6ria n° 579, de 2012, trata das concessoes de
gera9ao, transmissiio e distribui9ao de energia eletrica, materia que se
enquadra no 1'01 daquelas disciplimlveis por lei federal, a teor do mi. 22, IV, e
48, caput, da Constitui9iio Federal. Eo mi. 21, XII, b, da Lei Maior preve
clarmnente ser de responsabilidade da Uniao, a explora9iio dos servi90s e
instala90es de energia eietrica.
Se 0 assunto deve ser disciplinado em lei federal, nao e menos
verdade que ele pode ser objeto de medida provisoria, uma vez que nao figura
no 1'01 do ali. 62, § 1", da Constitui9ao, que enumera as veda90es materiais it
edi9iio de medidas provisorias.
Tampouco se aplica ao caso a regra do mi. 246 da Cmia Magna,
que proibe a edi9aO de medidas provisorias que regulamentem artigo da
Constitui9iio alterado pOI' emenda promulgada entre 1° de janeiro de 1995 e
11 de setembro de 2001. Com efeito, nem 0 ja citado mi. 21, XII, b, nem 0 mi.
175, que trata das concessoes e permissoes de servi90 publico, foi alterado por
em-lc-rr-2012-06967

4

5

Emenda Constituciona!. Tal posicionamento foi assentado pelo Supremo
Tribunal Federal, quando do exame da constitucionalidade da Medida
Provis6ria nO 144, de 2003, que promovia diversas alterayoes no marco legal
do setor eletrico brasileiro.
Quanto aos pressnpostos constitucionais de relevancia e
urgencia, entendemos que a Medida Provisol'ia nO 579 os atende
plenamente. Ja se aproxima 0 fIm da vigellcia de grande parte dos
cOlltratos de concessao de sel'Vi~os de energia eletrica e se faz necessario
dar resposta II questao sobre eventuais prorroga~1ies desses contl'3tos.
Um setor elCtrico bem estruturado e condi~ao essellcial para assegurar 0
crescimellto economico do pais. Assim, quanto mais cedo for eliminada a
indefIni~ao sobre as prol'l'oga~1ies dos contratos, mais seguran~a terao os
agelltes economicos para fazer os illvestimentos necessarios a garantir a
oferta de energia para 0 setOl' produtivo e as familias brasileiras.
Ademais, 0 cem\rio intemacional adverso aconselha a adoyao de
medidas no sentido de diminuir os custos supottados pelas empresas e pelos
consumidores em gera!. A antecipayao das pro11'0gayoes dos contratos de
concessao de energia eletrica, acompanhada de uma revisao tari[[hia favonlvel
ao usuilrio e da reduyao dos encargos setoriais, proporcionanl a reduyao das
despesas da industria, do comercio e do consumidor residencial com a
utilizayiio dos serviyos de energia eIetrica. E de se esperar que isso produza
urn efeito multiplicador, estimulando a produyiio e 0 consumo, e gerando
condiyoes para que 0 Brasil volte a crescer de forma mais robusta.
Resta claro que a Medida Provis6ria nO 579 pretende oferecer
condiyoes imediatas para uma reduyiio global dos custos da energia. 0
horizonte temporal em mira e 0 inicio de 2013. Nao pOl' outro motivo, 0 mt.
12 da Medida Provis6ria nO 579 dispoe que 0 poder concedente poden\
antecipar os efeitos da prorrogayao em ate sessenta meses do advento do
tenno contratual ou do ate de outorga, e 0 seu mt. 14, II, dispoe que 0 prazo
das concessoes prorrogadas sen! contado a partir do primeiro dia do mes
subsequente ao da assinatura do contrato de concessiio ou termo aditivo, no
caso de antecipayao dos efeitos da protl'Ogayao. Tudo 0 que foi mencionado
nos leva a concluir, de forma cabal, pelo atendimento dos pressupostos de
relevancia e urgencia.
No que concerne II cOllstitucionalidade material da MPV,
entendemos que a possibilidade de disciplina, em lei, da prorroga9ao dos
contratos de concessao de servi90s publicos pode SCI' inferida do disposto
elll-/c-rr·2012·06967
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no art. 175, paragrafo unieo, I, da Constitui~ao Federal, 0 qual estatui
que a lei dispora sobre 0 regime das empresas concessionarias e
permissionarias de servi~os publicos, bern como sobre 0 carateI' especial
de seu contra to e de sua prorroga~ao. Como se ve, foi 0 proprio
Constituinte de 1988 que nao apenas admitiu a prol'l'oga~ao de contratos
de concessao, mas tambem autorizou 0 tratamento legislativo da materia.
A Medida Proviso ria nO 579 abre a possibiJidade de
dos contratos de concessao vincendos, condicionando-a It
aceita~ao, pelos concessionarios, de determinadas exigencias fIxadas pelo
poder concedente. Acertadamente, 0 ato normativo apenas permite a
prorroga~ao dos contratos, nao determina que ela seja feita, pois isso
atentaria contra os principios da autonomia da vontade e da reserva de
prorroga~ao

administra~iio.

Cabe registrar que a prorroga~ao de contratos de concessao
nao constitui urn direito do concessionario. Ao reves, desde que admitida
em lei, e uma faculdade do poder concedente, que pode propo-Ia ao
contratado, 0 qual tambem nao e obrigado a aceita-Ia.

o direito do concessionario e 0 de manuten~ao da equa~ao
economico-fInanceira originalmente aven~ada. Seu real direito - de
manuten~ao da equa~ao economieo-fInanceira - e assegurado ate mesmo
quando, atingido 0 termo fInal do contra to, nao houverem sido
totalmente amortizados os investimentos pOl' ele feitos. Nessa hip6tese,
admitida em lei a prorroga~ao, 0 Podel' Concedente pode propo-Ia, para
que, na fluencia do novo prazo, 0 contratado recupere os investimentos
feitos. Nao havendo prol'l'oga~ao, aplicar-se-a 0 art. 36 da Lei n° 8.987, de
1995, que assegura ao concessionario indeniza~ao pelos investimentos
vinculados a bens I'eversiveis, ainda nao amortizados ou depreciados.
Pelas razoes expostas, concIuimos que, nao constituindo a
prorroga~ao urn direito do concessionario, a lei nova pode alterar a
disciplina da materia, sem que 0 contratado possa alegar qualquer ofens a
a urn interesse seu juridicamente protegido. Enquanto nao celebrado
termo aditivo de prorroga~ao do contrato, 0 concessionario detem uma
mera expectativa. Somente apos a celebra~ao do termo aditivo e que se
pode invocar a garantia constitucional do ato juridico perfeito, art. 5°,
XXXVI, da Constitui~ao.
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A nosso vel', apenas contra 0 § 2° do art. 15 da MPV - em sua
original - poderiam ser levantadas duvidas no plano
constitucional. Tal dispositivo previa que os bens reversiveis vinculados
as concessiies de transmissao de encrgia eletrica aIcan~adas pelo § 5° do
art. 17 da Lei n° 9.074, de 1995, existentcs em 31 de maio de 2000, sel'iam,
independentemcnte da vida Util remanescente do equipamento,
considerados totalmente amortizados pela receita auferida pelas
concessionarIas de transmissao, que nao t'eceberiam qualquer
indeniza~ao a esse titulo. A reda~ao do dispositivo era confusa e poderia
dar margem a interpreta~ao de que, em qualquer caso, operar-se-ia uma
reda~ao

amortiza~ao

ex lege.

A necessidade ou nao de indeniza~ao pelos investimentos em
bens revet'siveis deve ser, como regra, aferida no caso concreto,
constituindo tarefa do Po del' Executivo realizar os levantamentos e
calculos correspondentes, bem como, em ato administrativo, determinm'
seja 0 concessiollIlrio indenizado ou decidir que a indeniza~ao na~ e
cabivel, quando do termino da vigencia do contra to. Finda a concessao,
nao se pode, aprioristicamente, cdar uma presun~ao de que houve a
amortiza~ao. A lei nao pode, substituindo 0 administrador, determinar
que a concessiollliria nao seja indenizada, quando da extin~ao da
concessao. Se a situayao concreta revelar a exisHlncia de investimentos nao
amOl1izados, 0 interdito legal II indenizayao constituira urn atentado contra: (i)
o direito de propriedade (mi. 5°, XXII, da Constituiyao), ao ensejar 0
enriquecimento sem causa da Administrayao, II custa do concessiom\rio; e (ii)
a garantia do equilibrio economico-filianceiro do contrato (art. 37, XXI, da
Constituiyao).
POl' isso mesmo, entendemos tel' laborado corretamente a
Chefe do Poder Executivo, ao editar a MPV n° 591, de 2012, que
modificou a t'eda~ao do § 2° do art. 15 da MPV n° 579, de 2012, alem de
introduzir novo § 3° no artigo, rcnumerando 0 antigo § 3° e os
subsequentes. Assim, equacionou-se de maneira satisfat6ria a questao das
indeniza~iies pOI' investimentos na~ amortizados, nas concessiies de
tl'3nsmissao de energia eletrica. De acordo com 0 novo § 2°, 0 poder
concedente fica autorizado a pagar, na Jorllla de regulalllento, para as
concessionarias que optarelll pela prorl'Ogm;:iio pre vista nesta lJ;fedida
Provisoria, nas concessoes de transllliss(IO de energia eletrica alcanr;adas
pelo § 5° do art. 17 da Lei n° 9.074, de 1995, 0 valor relativo aos ativos
considerados niio depreciados existentes em 31 de lIIaio de 2000, registrados
pela concessionaria e reconhecidos pela ANEEL. Adelliais, nos tennos do
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novo § 3°, 0 valor de que trata 0 § 2" sera quitado pelo poder concedente no
prazo de trinta anos corrigido pelo indice de Prer;os ao Consumidor AII/plo [PCA.
Dessarte, caso nao tenham sido amortizados os investimentos
feitos em bens reversiveis existentes em 31 de maio de 2000, restal'll
resguardada a equa~ao economico-financeira do contrato pelo
pagamento da indeniza~ao e pela composi~ao de nova tarifa ou receita
que assegure a recupera~iio dos investimentos.
AJem disso, cabe reiteral' que a prorroga~iio do contrato
resulta de acordo das partes. Em havendo aquiescencia da
concessiomiria, niio se pode invocar ofens a ao direito de propriedade nem
ao equililirio economico-financeiro do contrato. E, como ja analisado
supra, niio sendo a prorroga~iio um direito originariamente assegurado a
concessionaria, a lei que vier a preve-Ia pode estabelecer-Ihes
condicionantes. It exatamente isso 0 que fazem os novos §§ 2° e 3° do art.
15 da MPV n° 579, de 2012, com a reda~ao dada pela MPV n° 591, de
2012.
Antes de pas sal' a analise da adequay1io oryamentaria e fmanceira
da MPV, cumpre registrar que tambem a exigencia do § 1° do art. 2° da
Resolu91io do Congresso Nacional nO 1, de 2002, foi atendida. Segundo esse
dispositivo, 0 texto da medida provis6ria deve ser encaminhado ao Congresso
Nacional, no dia de sua publica91io no Diario Oficial, acompanhado das
respectivas mensagem e exposi91io de motivos.
11.2 Da Adequa~ao

Or~amenhlria

e Financeira

o

exame de compatibilidade e adequa~iio or~amenh\ria e
financeira deve verificar a repercussiio sobre a receita ou a despesa
publica da Uniiio e 0 atendimento das normas or~amenh\rias e
financeiras vigentes, em especial da Lei Complementar n° 101, de 4 de
maio de 2000, da Lei do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes
Or~amenhirias e da Lei Or~amentaria Anual.
A Exposi~ao de Motivos (EM) qne acompanha a medida
Provis6l'ia nO 579 traz, em seu item 18, informa~oes sobl'e os seus
impactos or~amentarios e financeiros. Afirma, resumidamente, que:
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• nao havera impactos para 0 exercicio de 2012;
• para 0 exercicio de 2013,
R$3,3 bilhOes; e
• em 2014,
bilhOes.

0

0

impacto estimado senl de

impacto sera de aproximadamente R$3,6

Sobre as me did as que serao tomadas com 0 sentido de
compensar 0 impacto previsto para 2013, a Exposi~ao de Motivos afirma
que as despesas constantes do projeto de lei or~amentaria anual para
2013 serao adequadas para cumprir 0 disposto no anexo de metas fiscais
da Lei de Diretrizes Or~amei1tarias para 2013. Entretanto, a Exposiyao de
Motivos nao esclarece de que modo ira promover essa adequayao, se por meio
de envio mensagem retificadora da proposta oryamentaria ao Congresso
Nacional ou por intelmedio das lideranyas parlamentares durante a tramitayao
da proposta.
Ja para 0 exercicio de 2014, no qual 0 impacto previsto e de
aproximadamente R$3,6 bilMes, a Exposiyao de Motivos explicita que R$3,3
bilMes serao oriundos de creditos que a Eletrobras e 0 Tesouro Nacional
detem junto a Itaipu Binacional e R$300 milhoes decorrerao de operayoes
entre a Eletrabras e 0 Tesouro Nacional para atenuar os efeitos cambiais da
tarifa de Itaipu. Isso possibilitara a retirada, da tarifa de energia eMtrica
cobrada do consumidor final, dos efeitos da variayao cambial.
Ainda de acordo com a Exposiyao de Motivos, havera adequayao
de despesas com 0 objetivo de garantir 0 cumprimento das metas fiscais para
2014. ConcIui-se, portanto, pela adequa~ao financeira e or~amentaria da
Medida Proviso ria n° 579.
11.3 Do Merito

It inegavel que a redu~ao das tarifas de energia eletrica
pro posta peJa Medida Proviso ria n° 579 beneficia todos os cidadaos
brasileil'os, Iibel'ando uma parte do ol'~amento domestico para outros
gastos, 0 que pode contribuir para 0 crescimento economico do Pais. A
redu~ao das tarifas de energia eJetrica tambem beneficia a industria
bl'asileira, tornando-a mais competitiva e aumentando 0 potencial de
gera~ao de empregos desse setor economico.
em-/c-IT-2012-06967
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Outras vanta gens podem SCI' somadas a essa lista. POI'
exemplo, a queda nas tarifas de energia eletrica proporcional'll a redu~iio
de pressoes inflacionarias ja a partir do proximo ano, contribuindo para
que 0 Brasil alcance suas metas macroeconomicas.
Pm·tanto, niio ha como niio louvar essa iniciativa da
Presidente da Republica, que gera tautas conseqiit\ncias positivas para 0
Pais. Ha muito, a sociedade espera pOI' uma redu~iio nas tarifas de
energia eletrica. A Presidente teve coragem e pel'spicacia ao enfrentar,
com criatividade, 0 problema da renova~iio das concessoes de energia
eJetrica vincendas e soluciona-lo em favor da modicidade tal'ifaria.
Niio ha maior prova da justeza da Medida Provisol'ia nO 579
do que 0 numero de adesoes aos contratos de prorroga~iio, que incIuem
todas as concessiomirias de distl'ibui~ao e de transmissiio bem como as
concessiomlrias de gera~ao responsaveis pOl' 60% da energia associada a
contratos com vencimento ate 2017. As concessionarias de gera~iio que
niio quiseram aderir II pl'orroga~iio, lembramos mais uma vez, terao seus
contratos respeitados ate 0 termo da concessao.
Em que pesem todos os pontos positivos da Medida
Provisoria nO 579, nesta relatoria, tivemos sempre em mente 0 papel
institucional do Congresso Nacional, papel da mais alta relevancia na
elabora~ao e no aperfei~oamento de politicas publicas capazes de
produzir 0 desenvolvimento economico e social que 0 povo brasileiro
tanto deseja.
Com 0 objetivo de melhor compreender este complexo ato
normativo e de ampliar a participa~ao dos interessados no seu debate,
realizamos quatro audiencias publicas nesta Comissao. POI' elas,
passaram representantes das empresas do setor, dos consumidores, dos
sindicatos, dos govel'llos estaduais e do Govel'llo Federal. Foi urn debate
amplo, democratico e aberto, em que pudemos ouvir de todos seus
argumentos, duvidas e pondera~oes.
Com isso, nos consideramos preparados para avan~ar na
analise da materia e aprimora-la no que for possivel. Faremos isso sem
descuidar da manuten~ao dos eixos centrais da MP n° 579, que sao a
efetiva modicidade tarifaria e a competitividade da industria nacional.
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A Medida Provisoria n° 579 c uma pe~a monolitica, bern
estruturada, coerente em toda sua extensao. 0 unico obice de maior
monta que vislumbramos em seu teor foi a fragiJidade coustitucional do
art. 15, § 2°, conforme expressamos na analise da constitucionalidade da
materia. A P"esidente, entretanto, mostrou-se sensfvel as preocupa~oes
dos agentes setol'iais e, com agiJidade, reparou essa possfvel
inconstitucionalidade, ao editar a Medida Provisoria n° 591, de 29 de
novembro de 2012, alterando 0 art. 15 de modo a afastar qualquer
possfvel inseguran~a jurfdica no tratamento do equilfbrio economicofinanceiro dos contratos em vigor.
Consideramos pOl' bem, entao, incIuil' no Projeto de Lei de
Conversao, como emend a do relator, as modifica~oes trazidas pela
Medida Proviso ria nO 591, com pequena altera~ao de I'eda~ao. Assim, de
certa forma, tambem atendemos as emend as dos Parlamentares que
demonstraram a sua discol'dancia com 0 possfvel desrespeito ao direito
dos concessionarios que se depreendia da reda~ao original do art. 15:
emendas nOs 209 e 213, da Senadora Lucia Vania; emend a nO 24, do
Senador Francisco Dornelles; emend a n016, do Senador Wilder de
Morais; emend a nO 165, do Deputado Eduardo Sciarra; emenda nO 93,
Deputado Hugo Motta; e emend a nO 134, do Deputado Ronaldo Caiado.
Tambem nos parece importante 0 acatamento da emend a n°
120, do Deputado Vieira da Cunha, que escIm'ece 0 regime jurfdico a ser
adotado nos casos de Iicita~oes de transmissao e de distribui~ao. Essa
emenda tOl'lla maisclara a reda~ao do art. 8°, § 3°, da Medida Provisoria
n° 579, trazendo sistematicidade ao texto legal e seguran~a jurfdica aos
participantes das licita~oes de concessoes de servi~os de energia eletrica.
Outra modifica~ao que julgamos benefica foi a incIusao das
permissionarias, antigas cooperativas de eletrifica~ao, entre as potenciais
recebedoras das cotas de energia das hidreletricas prorrogadas. Trata-se
de uma questao de isonomia com as concession arias de pequeno porte,
tambcm supridas pOl' outras concessionarias, e que foram contempladas
na medida Proviso ria nO 579. Essa incIusao se deu com base nas emend as
n° 178, da Senadora Ana Amelia, n° 70, do Deputado Bohn Bass, nOs 116
e 118, do Deputado Luiz Carlos Henze enos 123, 124 e 125, do Deputado
Giovani Cherini.
Com 0 intuito de aumentar a competitividade do setor
industrial, incIufmos urn instrumento legal para que os consumidores
em-/c-rr-20/2-06967
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Iivrcs c cspcciais possam l'cduzir 0 custo medio da energia eletrica, pela
venda de eventuais excedentes de energia no mcrcado livre. A emenda
que apresentamos baseou-se nas emendas n° 223, da Senadom Lucia
Vania, n° 113, do Senador Alvaro Dias, n° 54, do Deputado Al'llaldo
Faria de Sa, n° 181, do Deputado Marcos Montes, n° 253, do Deputado
Antonio Imbassahy, n° 336, dos Depntados Jose Otavio Germano e
Arnaldo Jardim, c nOs 299, 380, 383 e 399, do Deputado Arnaldo Jardim.
Acatamos parcialmente a emend a nO 286, do Senador
Ricardo Ferra~o, que alterou 0 art. 2° em prol da eficiencia energetic a
dos autoprodutOl·CS. Invcstimentos em eficiencia energetica sao
considemdos os de maior merito ambiental, pois melhorar a eficiencia
significa reduzir 0 consumo de energia primaria. Consequentemente,
diminuem-se a necessidade de expansao do parque gerador bern como a
emissao de poluentes.
Com intuito de contribuir para a modicidade tarifaria,
apl'esentamos a emenda de relator que altera 0 art. 12 da Lei nO
9.42711996, reduzindo de 0,5% para 0,4% a Taxa de Fiscaliza~ao dos
Sel'vi~os de Energia Eletrica (TFSEE). Alem disso, 0 montante
arrecadado que nao for efetivamente utilizado devera reverter em pro I
da modicidade tarifaria. Acreditamos tel' atendido em parte as seguintes
emendas: nO 221, da Senadora Lucia Vania; nO 110, do Senador Alvaro
Dias; nO 154, do Deputado Eduardo Sciarra; nO 251, do Deputado
Antonio Imbassahy; e nO 339 dos Deputados Otavio Germano e Al'llaldo
Jardim.
Buscando presel'Var a seguran~a jurfdica, aCl'escentamos,
como emenda de relator, tres paragrafos ao art. 1°, para preservar as
rela~iies estabelecidas sob a egide da Lei nO 11.493, de 28 de maio de
2009.
Para a melhor implementa~ao das disposi~iies da Medida
Proviso ria, apresentamos emenda de relator que acrescenta 0 § 2° - A ao
art. 2° da Lei 10.848, de 15 de mar~o de 2004, que cria regra de transi~ao
pam a comercializa~ao de energia elCtrica no casu de Iicita~iio de
empreendimentos de gera~ao existentes.
Para manter a competitividade dos empreendimentos
Iicitados pela maior oferta de Uso de Bem Publico (UBP) e, tambem, para
estender aos autoprodutorcs 0 mesmo tmtamento dado aos produtores
elll-lc-n··2012·06967
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independentes, alteramos 0 art. 18 da Lei nO 10.848, de 2004, em sintonia
com as emendas nO 3, do Deputado Reginaldo Lopes; nO 151, do
Deputado Eduardo Sciarra; e nO 259, do Deputado do Antonio
Imbassahy.
Para viabilizar os empreendimentos Iicitados pela maior
oferta de Uso de Bern Publico (UBP), criando condi~oes para a sua
conclllsao ou devolu~ao para nova Iicita~ao, e ainda nao iniciados, devido
a atrasos decol'l'entes da concessao de Iicen~a ambiental, acatamos
parcialmente as emendas nO 153, do Deputado Eduardo Sciarra; nO 259,
do Deputado do Antonio Imbassahy; e 390, do Deputado Arnaldo
Jardim.
Em prol da modicidade tarifaria, estabelecemos novo prazo
para adesao das concession arias de gera~ao it prorroga~ao condicionada
nos termos da Medida Provisoria nO 579. Acreditamos que, dessa forma,
havera mais prazo para a eventualreavalia~ao da decisao de nao assinar
o contra to aditivo. Assim sendo, acatamos parcialmente as emendas nO
204, da Senadora Lucia Vania; nO 13, do Senador Wilder Morais; nO 193,
do Senador Jose Agripino; nO 35, do Senador Francisco DOl'llelles; e nO
97, do Deputado Sandro Mabel.
Para aprimorar 0 texto normativo do ponto de vista da
tecnica legislativa, acatamos as emend as de reda~ao nO 40 e 41 do Dep.
Andre Figueiredo.
POl' tim, como emend a do I'elator, inspirado pelas emendas
nOs 67 e 391, dos Deputados Arthur Oliveira Maia e Al'Ilaldo Jardim,
respectivamentc, incluimos a energia solal', represcntada pelas fontes
termossolar e fotovoltaica, entre as fontes de cnergia incentivadas pOl'
politicas especfficas, bem como abrimos a possibilidade de incentivo a
outras fontes renov3veis. As fontes termossolar e fotovoltaica,
atualmente, carecem de competitividade perante outras fontes, como
eolica, biomass a, gas natural, hidroelCtrica.
Num pais tropical, como 0 Brasil, onde 0 nivel de insola~ao e
dos mais altos do mundo, a energia solar representa uma enorme janela
de oportllnidade para refor~armos a nossa seguran~a energetica e para
aumentarmos 0 perfil rcnov3vel de nossa matriz de eletricidade.
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Mas e preciso torml-la competitiva peI'ante as outras fontes.
E isso s6 sera possivel se houver uma politlca especifica de incentivos as
fontes de origem solar, a exemplo da adotada para as fontes e6lica,
biomass a e pequenas centra is hidroeletricas. Para isso, prop om os
altera~lio no art. 13 da Lei nO 10.438, de 2002, para incluh' fontes de
energia solar entre as fontes incentivadas com previslio de recebimento
de t'ecursos da Conta de Desenvolvimento Energetico, inclusive com a
finalidade de fomentar programas de qualifica~lio tecnica de mlio-deobra, conforme altera~lio de nossa autoria.
Sabemos que, embora iInportante, a incluslio da energia solat'
entre as fontes incentivadas e apenas urn primeiro passo. Resta, ainda,
criar as bases para 0 desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil e
implantar 0 parque industrial que vai suprir nosso mercado, tlio grande e
promissot·. Comprometemo-nos, desde ja, com todos aqueles que
compartlIham nossos sonhos de desenvolvimento sustent:ivel, a apoiar os
projetos que caminhem nessa dire~lio,
POI' fim, rejeitamos todas as demais emendas apresentadas,
ill-VOTO
Em face do exposto, nosso voto e pela constitucionalidade e
juridicidade da Medida Provis6ria n° 579, de 2012, bern como pelo
atendimento dos pressupostos de relevancia, urgencia e adequa~lio
financeira e or~amentaria, No merito, votamos pela aprova~lio da
Medida Provis6ria, com as altera~oes propostas na forma do seguinte
projeto de lei de converslio,

PROJETO DE LEI DE CONVERSAO N° , DE 2012
(..\. MEDIDA PROVISORIA N° 579, DE 2012)

Dispoe sabre as concessoes de gerac;fio, transmissao
e distribui~ao de energia elohka, sabre a redu~ao
dos encal'gos setoriais, sabre a modicidade tarif<lria,
e do outras providencias.
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o CONGRESSO NACIONAL Decreta:

CAPITULO I
DA PRORROGA<;:AO DAS CONCESSOES DE GERA<;:AO DE ENERGIA
ELETRICA E DO REGIME DE COTAS
Art. 12 A partir de 12 de setembro de 2012, as concessoes de
gerayiio de energia hidreIetrica alcanyadas pelo ali. 19 da Lei nO 9.074, de 7
de julho de 1995, poderilo ser prorrogadas, a criterio do poder concedente,
uma (mica vez, pelo prazo de ate trinta anos, de forma a assegurar a
continuidade, a eficiencia da prestayilo do selviyo e a modicidade tarWlria.
§ 12 A prol1'ogayilo de que trata este artigo dependeni da
aceitayilo expressa das seguintes condiyoes pelas concessiomirias:
I - remunerayilo por tarifa calculada pela Agencia Nacional de
Energia Eletrica - ANEEL para cada usina hidreletrica;
II - alocayilo de cotas de garantia fisica de energia e de potencia
da usina hidreIetrica as concessiomirias e permissiom\rias de selviyo publico
de
distribuiyilo
de
energia
eletrica
do
Sistema
Interligado
Nacional - SIN, a ser defmida pela ANEEL, confotme regulamento do poder
concedente; e
III - submissilo aos padroes de qualidade do selviyo fixados pela
ANEEL.

§ 22 A distribuiyilo das cotas de que trata 0 inciso II do § 12 e sua
respectiva remunerayilo obedecerilo a criterios previstos em reguiamento,
devendo buscar 0 equilibrio na reduyilo das tarifas das concessionarias e
permissiomirias de distribuiyilo do SIN.
§ 32 As cotas de que trata 0 inciso II do § 12 serilo revisadas
periodicamente e a respectiva aiocayiio as concessionarias e pennissionarias
de distribuiyilo sera fotmalizada mediante a ceiebrayilo de contratos, confonne
regulamento do poder concedente.
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§ 42 Os contratos de concessao e de cotas definirao as
responsabilidades das pmtes e a alocayao dos riscos decorrentes de sua
atividade.
§ 52 Nas pl'Orl'ogayoes de que trata este mtigo, os riscos
hidl'016gicos, considerado 0 Mecanismo de Realocayao de Energia - MRE,
serao assumidos pelas concessionarias e permissiom\rias de distribuiyao do
SIN, com direito de repasse a tarifa do consumidor fmal.
§ 62 Cabera a ANEEL disciplinar a realizayao de investimentos
que serao considerados nas tarifas, com vistas a manter a qualidade e
continuidade da prestayao do serviyo pelas usinas hidreJetricas, conforme
regulamento do poder concedente.
§ 72 0 disposto Beste artigo se aplica as concessoes de gerayao de
energia hidreletrica que, nos tellnos do mt. 19 da Lei nO 9.074, de 1995, foram
ou nao pl'Orl'Ogadas, ou que estejam com pedido de pl'Orl'Ogayao em
tramitayao.
§ 82 0 disposto nesta Lei tambem se aplica as concessoes de
gerayao de energia hidreletrica destinadas a produyao independente ou a
autopl'Oduyao, observado 0 disposto no alt. 22.
§ 92 Vencido 0 prazo das concessoes de gerayao hidreletrica de
potencia igual ou inferior a urn Mega Watt - MW, aplica-se 0 disposto no alt.
8° da Lei n° 9.074, de 1995.
§ 10. Excepcionahnente, parcela da garantia fisica vinculada ao
atendimento dos contratos de fomecimento alcanyados pe10 mt. 22 da Lei nO
11.943, de 28 de maio de 2009, nao sera destinada a alocayao de cotas de
garantia fisica de energia e de potencia de que trata 0 inciso II do § 1°, visando
it equiparayao com a reduyao media de tarifas das concessionarias de
distribuiyao do SIN.
§ II. Na equiparayao de que trata 0 § 10, devera ser considerada
a reduyao de encargos de que tratam os arts. 21, 23 e 24 desta Lei, de
pagamento pelo uso do sistema de transmissao, e aquela decorrente da
contratayao de energia remunerada pela tarifa inicial de gerayao de que trata 0
art. 13 desta Lei.
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§ 12. Cabeni a ANEEL a defmi~ao do procedimento de que
tratam os §§ 10 e 11, confonne regulamento do poder concedente.
As concessoes de gera~1io de energia hidreletrica
destinadas a autoprodu~ao, cuja potencia da usina seja igual ou inferior a
cinquenta MW, poderao ser prorrogadas, a criterio do poder concedente, uma
(mica vez, pelo prazo de ate trinta anos.
Art. 2'

§ 1" 0 disposto no art. 1" nao se aplica its prorroga~oes de que
trata 0 caput.

§ 2" Todo 0 excedente de energia eletrica nao consumida pelas
unidades consumidoras do titular da concessao de autoprodu~ao sera
liquidado no mercado de curto prazo ao Pre~o de Liquida~ao de Diferen~as PLD.

§ 3° A receita auferida pela liquida~ao de que trata 0 § 2° poden't
ser utilizada pelo autoprodutor no fomento a projetos de eficiencia energetic a
em suas instala~oes de consumo, durante todo 0 periodo da concessiio.
§ 4" 0 disposto neste artigo tambem se aplica its concessoes de
de energia hidreJetrica destinadas a autoprodu~ao, independentemente
da potencia, desde que nao interligadas ao SIN.
gera~1io

§ 5" A prorroga~ao de que trata este artigo sera feita a titulo
oneroso, sendo 0 pagamento pelo uso do bem publico reve1tido em favor da
modicidade tarifaria, confonne regulamento do poder concedente.
Alt. 3" Cabera It ANEEL, confonne regulamento do poder
concedente, instituir mecanismo para compensar as varia~oes no Hivel de
contrata9ao das concessionarias e pennissionarias de distribui9ao do SIN,
dec011"entes da aloca~iio de cotas a que se refere 0 inciso II do § 1" do mt. 1".
Paragrafo uHico. Ocorrendo excedente no montante de energia
contratada pelas concessionarias e permissionarias de distribui9ao do SIN,
havera a cessao compuls6ria de Contrato de Comercializa9ao de Energia no
Ambiente Regulado - CCEAR, cujo suprimento ja tenha se iniciado ou venha
a se iniciar ate 0 ano para 0 qual a cota foi defmida, para a concessiom\ria e
permissionaria de distribui9ao que tenha redu9ao no montante de energia
contratada.
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Ali. 42 0 poder concedente podenl autorizar, confonne
regulamento, a ampliayao de usinas hidreletricas cujas concessoes forem
prorrogadas nos termos desta Lei, observado 0 principio da modicidade
tarifaria.

§ 12 A garantia fIsica de energia e potencia da ampliayao de que
trata 0 caput sera distribuida em cotas, obselvado 0 disposto no inciso II do §
12 do mi. 12.
§ 22 Os investimentos realizados para a ampliayao de que trata 0
caput serao considerados nos processos tarifarios.
Ali. 52 A pmiir de 12 de setembro de 2012, as concessoes de
gerayao de energia tenneietrica poderao ser prorrogadas, a criterio do poder
concedente, uma unica vez, pelo prazo de ate vinte anos, de forma a as seguraI'
a continuidade, a eficiencia da prestayao do selviyo e a seguranya do sistema.

§ 12 A prorrogayao de que trata 0 caput devera ser requerida pela
concessionaria com antecedencia minima de vinte e quatro meses do termo
final do respectivo contrato de concessao ou ato de outorga.
§ 22 A pmiir da decisao do poder concedente pela prol1'0gayao, a
concessiomlria devera assinar 0 contrato de concessao ou 0 termo aditivo no
prazo de ate noventa dias contado da convocayao.
§ 32 0 descumprimento do prazo de que trata 0 § 22 implicara a
impossibilidade da prol1'0gayao da concessao, a qualquer tempo.
§ 42 A criterio do poder concedente, as concessoes de gerayao
prorrogadas nos termos deste artigo poderao ser diretamente contratadas
como energia de reselva.
CAPITULO II
DA PRORROGA<;:Ao DAS CONCESSOES DE TRANSMISSAO E
DISTRIBUI<;:Ao DE ENERGIA ELETRICA

AI'!' 62 A partir de 12 de setembro de 2012, as concessoes de
trmlSlnissao de energia eJetrica alcanyadas pelo § 5° do mi. 17 da Lei nO 9.074,
de 1995, poderao ser prorrogadas, a criterio do poder concedente, uma unica
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vez, pelo prazo de ate trinta anos, de fotma a assegurar a continuidade, a
eficiencia da prestayiio do serviyo e a modicidade tarifaria.
Paragrafo Unico. A prol1'0gayao de que trata este atiigo
dependera da aceitayao express a das seguintes condiyoes pelas
concessionarias:
I - receita fixada confotme criterios estabelecidos pela ANEEL; e
II - submissao aos padroes de qualidade do serviyo fixados pela
ANEEL.
Ali. 72 A patiir de 12 de setembro de 2012, as concessoes de
distribuiyiio de energia e16trica alcanyadas pelo ati. 22 da Lei nO 9.074, de
1995, poderiio ser prorrogadas, a criterio do po del' concedente, uma {mica vez,
pelo prazo de ate trinta anos, de fonna a assegurar a continuidade, a eficiencia
da prestayiio do serviyo, a modicidade tarifaria e 0 atendimento a criterios de
racionalidade operacional e economica.
Paragrafo {mico. A prorrogayao das concessoes de distribuiyiio de
energia e16trica dependera da aceitayiio expressa das condiyoes estabelecidas
no contrato de concessiio ou no termo aditivo.
CAPITULO III
DA LICITA~AO
Ali. 82 As concessoes de gerayiio, transmissiio e distribuiyao de
energia eletrica que nao forem prol1'0gadas, nos tennos desta Lei, serao
licitadas, na modalidade leiliio ou concorrencia, pOl' ate trinta anos.

§ 12 A licitayao de que trata 0 caput podera ser realizada sem a
reversao previa dos bens vinculados a prestayao do serviyo.
§ 22 0 calculo do valor da indenizayiio cOl1'espondente as
parcelas dos investimentos vinculados a bens reversiveis, ainda niio
amotiizados ou nao depreciados, utilizara como base a metodologia de valor
novo de reposiyiio, confotme criterios estabelecidos em regulamento do poder
concedente.
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§ 3" Aplica-se 0 disposto nos § 1" ao § 6" do mi. 1" as outorgas
decorrentes de licitayoes de empreendimentos de gerayao de que trata 0
caput, 0 panlgrafo lmico do art. 6°, as concessoes de transmissao, e 0 mi. r,
as concessoes de distribuiyao.
Ali. 9" Nao havendo a prorrogayao do prazo de concessao e com
vistas a garantir a continuidade da prestayao do serviyo, 0 titular padenl, ap6s
o vencimento do prazo, permanecer responsavel por sua prestayao ate a
assunyao do novo concessionario, observadas as condiyoes estabelecidas por
esta Lei.

§ 1" Caso nao haja interesse do concessionario na continuidade
da prestayao do serviyo nas condiyoes estabelecidas nesta Lei, 0 serviyo sera
explorado por meia de 6rgao ou entidade da administrayao publica federal, ate
que seja concluido 0 processo licitat6rio de que trata 0 art. 8".
§ 2" Com a fmalidade de assegurar a continuidade do serviyo, 0
6rgao ou entidade de que trata 0 § 1" fica autorizado a realizar a contratayao
temporaria de pessoal imprescindfvel a prestayao do serviyo pllblico de
energia eMtrica, ate a contratayao de novo concessiomirio.
§ 3" 0 6rgao ou entidade de que trata 0 § 1" padera receber
recursos fmanceiros para assegurar a continuidade e a prestayao adequada do
serviyo publico de energia eletrica.
§ 4" 0 6rgao ou entidade de que trata 0 § 1" padenl aplicar os
resultados homologados das revisoes e reajustes tarifarios, bern como
contratar e receber recursos de Conta de Consumo de Combustiveis - CCC,
Conta de Desenvolvimento Energetico - CDE e Reselva Global de Reversao RGR, nos telmos definidos pela ANEEL.
§ 5" As obrigayoes contrafdas pelo 6rgao ou entidade de que trata
o§ 1Q na prestayao temporaria do selviyo serao assumidas pelo novo
concessionario, nos termos do edital de licitayao.
§ 6" 0 poder concedente podera definir remunerayao adequada
ao 6rgao ou entidade de que trata 0 § 1", em razao das atividades exercidas no
periodo da prestayao temporaria do selviyo publico de energia eMtrica.
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Att. 10. 0 6rgao ou entidade responsavel pela prestayao
temponlria do serviyo publico de energia eletrica devera:
I - manter registros contabeis pr6prios relativos It prestayao do

II - prestaI' contas It ANEEL e efetuar acertos de contas com
poder concedente.

0

CAPITULO IV
DISPOSIc;OES GERAIS

Art. I 1. As prorrogayoes referidas nesta Lei deverao ser
requeridas pelo concessiomlrio, com antecedencia minima de sessenta meses
da data final do respectivo contrato ou ato de outorga, ressalvado 0 disposto
no mt. 5".

§ I" Nos casos em que 0 prazo remanescente da concessao for
inferior a sessenta meses, contados a pattir de 12 de setembro de 2012, 0
pedido de prOll'ogayao devera ser apresentado em ate trinta dias da data da
publicayao desta Lei.
§ 2-" A partir da decisao do poder concedente pela prorrogayao, 0
concessiomlrio devera assinar 0 contrato de concessao ou 0 termo aditivo no
prazo de ate trinta dias contados da convocayao.
§ 3" 0 descumprimento do prazo de que trata 0 § 2" implicara a
impossibilidade da pro11'ogayao da concessao, a qualquer tempo.

§ 4" 0 contrato de concessao ou 0 termo aditivo conterao
cIausula de renuncia a eventuais direitos preexistentes que conlrariem
disposto nesta Lei.

0

Art. 12. 0 poder concedente podera antecipar os efeilos da
prorrogayao em ate sessenta meses do advento do termo contratnal ou do alo
de outorga.

§ 1Q A pmtir da decisao do poder concedenle pela pro11'0gayao, 0
concessiomlrio devera assinar 0 contrato de concessao ou 0 termo aditivo, que
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contemplan't as condiyoes previstas nesta Lei, no prazo de ate trinta dias
contados da convocayao.

§ 22 0 descumprimento do prazo de que trata 0 § 12 implican'l a
impossibilidade da prolTogayao da concessao, a qualquer tempo.
§ 32 0 concessional'io de gerayao devera promover reduyao nos
montantes contratados dos CCEARs de energia existente vigentes, confonne
regulamento.
Ali. 13. Na antecipayao dos efeitos da prorrogayao de que trata 0
art. 12, 0 poder concedente defmira, conforme regulamento, a tarifa ou receita
inicial para os concessionarios de gerayao, transmissao e distribuiyao.

§ 12 A ANEEL realizan\ revisao extraordinaria das tarifas de usa
dos sistemas de transmissao para contemplar a receita a que se refere 0 caput.
§ 22 A ANEEL procedera it revisao tarifaria extraordinaria das
concessiomirias de distribuiyao de energia eletrica, sem prejuizo do reajuste
tarifario anual previsto nos contratos de concessao, para contemplar as tarifas
a que se refere este artigo.
Ali. 14. Os prazos das concessoes prorrogadas nos termos desta
Lei serao contados:
I - a partir do primeiro dia subsequente ao termo do prazo de
concessao; ou
II - a pmiir do primeiro dia do mes subsequente ao da assinatura
do contrato de concessao ou termo aditivo, no caso de antecipayao dos efeitos
da pronogayao.
Art. 15. A tarifa ou receita de que trata esta Lei devera
considerar, quando houver, a parcela dos investimentos vinculados a bens
reversiveis, ainda nao amOliizados, nao depreciados ou nao indenizados pelo
poder concedente, e sera revisada periodicamente na forma do contrato de
concessao ou termo aditivo.

§ 12 0 ciilculo do valor dos investimentos vinculados a bens
reversiveis, ainda nao amortizados ou nao depreciados, para a finalidade de
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que trata 0 caput ou para fins de indenizayao, utilizanl como base a
metodologia de valor novo de reposiyao, conforme criterios estabelecidos em
regulamento do poder concedente.

§ 22 Fica 0 poder concedente autorizado a pagar, na forma de
regulamento, para as concessioll<lrias que optarem pela prorrogayao prevista
nesta Lei, nas concessoes de transmissao de energia eMtrica alcanyadas pelo §
5° do art. 17 da Lei nO 9.074, de 1995, 0 valor relativo aos ativos considerados
nao depreciados existentes em 31 de maio de 2000, registrados pela
concessionaria e reconbecidos pela ANEEL.
§ 3° 0 valor de que trata 0 § 2° sera atualizado ate a data de seu
efetivo pagamento a concessionaria pelo prazo de trinta anos, conforme
regulamento.

§ 4Q A criterio do poder concedente e para fins de Iicitayao ou
prorrogayao, a Reselva Global de Reversao - RGR podera ser utilizada para
indenizayao, total ou parcial, das parcelas de investimentos vinculados a bens
reversiveis ainda nao amOliizados ou nao depreciados.
§ 5Q As tarifas das concessoes de gerayao de energia hidreIetrica
e as receitas das concessoes de transmissao de energia eletrica, prorrogadas ou
Iicitadas nos tennos desta Lei, levarao em considerayao, dentre outros, os
custos de operayao e manutenyao, encargos, tributos e, quando couber,
pagamento pelo usa dos sistemas de transmissao e distribuiyao.

§ 6Q As informayoes necessarias para 0 calculo da parcela dos
investimentos vinculados a bens reversiveis, ainda nao amOliizados ou nao
depreciados, das concessoes prol1'0gadas nos termos desta Lei, que nao forem
apresentadas pelos concessionarios, nao serao consideradas na tarifa ou
receita inicial, ou para fins de indenizayao.
§ 7Q As informayoes de que trata 0 § 6°, quando apresentadas,
serao avaliadas e consideradas na tarifa do concessionario a pmiir da revisao
peri6dica, nao havendo recomposiyao tarifaria quanto ao periodo em que nao
foram consideradas.
§ 8Q 0 regulamento do poder concedente dispora sobre os prazos
para envio das informayoes de que tratam os § 6Qe § 7Q.
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Alt. 16. 0 regulamento do poder concedente disponl sobre as
garantias exigidas das concessionarias beneficiarias das prorrogayoes de que
trata esta Lei.
CAPITULO V
DOS ENCARGOS SETORIAIS
Art. 17. Fica a Uniao autorizada a adquirir creditos que a
Centrais EMtricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS detem contra a Itaipu
Binacional.
Panlgrafo unico. Para a cobertura dos cn!ditos de que trata 0
caput, a Uniao podera emitir, sob a forma de colocayao direta, em favor da
Eletrobras, litulos da Divida Publica Mobiliaria Federal, cujas caractedsticas
serao defmidas pelo Ministro de Estado da Fazenda, respeitada a equivalencia
economica com 0 valor dos creditos.
Alt. 18. Fica a Uniao autorizada a destinar os cn!ditos objeto do
mt. 17, e os creditos que possui diretamente junto II Itaipu Binacional, II Conta
de Desenvolvimento Energetico - CDE.

Art. 19. Fica a Uniao autorizada a celebrar contratos com a
Eletrobras, na qualidade de Agente Comercializador de Energia de Itaipu
Binacional, nos termos do mt. 4° da Lei nO 5.899, de 5 de julho de 1973, com
a finalidade excluir os efeitos da variayao cambial da tarifa de repasse de
potencia de Itaipu Binacional, preservadas as atuais condiyoes dos fluxos
economicos e financeiros da Eletrobras.
Paragrafo (,nico. Os pagamentos realizados pela Eletrobras
cOll'espondentes II aquisiyao dos serviyos de eletricidade de Itaipu Binacional
nao serao alterados em funyao do disposto no caput, permanecendo
integralmente respeitadas as condiyoes previstas no Tratado celebt'ado em 26
de abril de 1973, entre a Republica Federativa do Brasil e a Republica do
Paraguai, promulgado pelo Decreto Legislativo nQ 23, de 30 de maio de 1973.
Alt. 20. Ficam a Reserva Global de Reversao - RGR, de que
trata 0 mt. 4° da Lei nO 5.655, de 20 de maio de 1971, e a Conta de
Desenvolvintento Energetico - CDE, de que trata 0 mt. 13 da Lei nO 10.438,
de 26 de abril de 2002, autorizadas a contratar operayoes de credito, com 0
objetivo de cobrir eventuais necessidades de indenizayao aos concessionarios
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de energia eletrica, pOl' ocasiiio da reversiio das concessoes ou para atender a
finalidade de modicidade tarifaria.

§ 12 A RGR e a CDE poderiio utilizar pmte do seu fluxo de
recebimento futuro para am01tizar a operayiio de que trata 0 caput.
§ 22 A ANEEL consideranl a parcela anual resultante da
amortizayao da operayiio de que trata 0 caput, para efeito de calculo das
quotas anuais da CDE.
§ 32 As operayoes financeiras de que trata 0 caput poderiio tel'
como garantia 0 fluxo futuro de recebimento da anecadayao da RGR e da
CDE.
Alt. 21. Ficam desobrigadas, a partir de 12 de janeiro de 2013,
do recolhimento da quota anual da RGR:
I - as concessionarias e permissionarias de sendyo publico de
distribuiyiio de energia eJetrica;
II - as concessioll<lrias de serviyo publico de transmissiio de
energia eJetrica Iicitadas a pmtir de 12 de setembro de 2012; e
III - as concessionarias de serviyo publico de transmissiio e
gerayao de energia eJetrica pronogadas ou licitadas nos termos desta Lei.
Alt. 22. Os recursos da RGR poderiio ser transferidos a CDE.
MI. 23. A Lei nO 10.438, de 26 de abril de 2002, passa a vigorar
com as seguintes alterayoes:
"Alt. 13. Fica criada a Conta de Desenvolvimento Energetico CDE visando ao desenvolvimento energetico dos Estados, alem dos seguintes
objetivos:
I - promover a universalizayao do selviyo de energia eletrica em
todo 0 territ6rio nacional;
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II - garantir recursos para atendimento da subvenyao economica
destinada a modicidade da tarifa de fornecimento de energia eIetrica aos
consumidores fmais integrantes da Subc1asse Residencial Baixa Renda;
III - prover recursos para os dispendios da Conta de Consumo de
Combustlveis - CCC;
IV - prover recursos e permitir a amortizayao de operayoes
financeiras vinculados a indenizayao pOl' ocasiao da reversao das concessoes
ou para atender a fmalidade de modicidade tarifaria;
V - promover a competitividade da energia produzida a partir da
fonte carvao mineral nacional nas areas atendidas pelos sistemas interligados,
destinando-se a cobertura do custo de combustivel de empreendimentos
termeletricos em operayao ate 6 de fevereiro de 1998, e de usinas enquadradas
no § 2° do mi, 11 da Lei nO 9,648, de 27 de maio de 1998; e
VI - promover a competitividade da energia produzida a partir de
fontes eolica, termossolar, fotovoltaica, pequenas centrais hidreIetricas,
biomassa, outras fontes renovaveis e gas natural.

§ 1Q Os recursos da CDE serao provenientes das quotas anuais
pagas por todos os agentes que comercializem energia com consumidor final,
mediante encargo tarifario inc1ufdo nas tarifas de uso dos sistemas de
transmissao ou de distribuiyao, dos pagamentos anuais realizados a titulo de
uso de bern publico, das multas aplicadas pela ANEEL a concessiomirias,
pennissionarias e autorizadas, e dos cnSditos da Uniao de que tratam os mis,
17 e 18 da Medida Provisoria 579, de 11 de setembro de 2012,
§ 2Q 0 montante a ser arrecadado em quotas anuais da CDE
calculadas pela ANEEL cOll'espondera a diferenya entre as necessidades de
recursos e a arrecadayao proporcionada pelas demais fontes de que trata 0 §
l Q,
§ 3Q A quotas anuais da CDE deverao ser proporcionais as
estipuladas em 2012 aos agentes que comercializem energia eIetrica com 0
consumidor fmal.

observara

0

§ 4Q 0 repasse da CDE a que se refere 0 inciso V do caput
limite de ate cern pOl' cento do valor do combustivel ao seu
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correspondente produtor, incluido 0 valor do combustivel secundario
necessario para as seguraI' a operavao da us ina, mantida a obrigatoriedade de
compra minima de combustivel estipulada nos contratos vigentes na data de
publicas:ao desta Lei, a partir de 12 de janeiro de 2004, destinado as usinas
termeIetricas a carvao mineral nacional, desde que estas pmiicipem da
otimizavao dos sistemas eletricos interligados, compensando-se os valores a
serem recebidos a titulo da sistematica de rateio de onus e vanta gens para as
usinas tenneIetricas de que tratam os §§ 12 e 2° do mi. 11 da Lei n° 9.648, de
1998, podendo a ANEEL ajustar 0 percentual do reembolso ao gerador,
segundo criterios que considerem sua rentabilidade competitiva e preservem 0
atual nivel de produvao da industria produtora do combustive!.
§ 52 A CDE sera regulamentada pelo Poder Executivo e
movimentada pela Eletrobras.

§ 62 Os recursos da CDE poderao ser transferidos a Reserva
Global de Reversao - RGR e a Conta de Consumo de Combustiveis - CCC,
para atender as fmalidades dos incisos III e IV do caput.

§ 72 Os dispendios para a finalidade de que trata

0

inciso V do

caput serao custeados pela CDE ate 2027.

§ 10. A nenhuma das fontes e6liea, termossolar, fotovoltaiea,
pequenas centrais hidreletricas, biomassa, gas natural e earvao mineral
nacional, poderao ser destinados anualmente reeursos eujo valor total
ultrapasse a 30% (trinta pOI' eento) do reeolhimento anual da CDE,
eondicionando-se 0 enquadramento de projetos e contratos a previa
verificavao, junto a Eletrobras, de disponibilidade de reeursos.
§ 11 Os reeursos da CDE poderao ser destinados a programas de
desenvolvimento e qualifieavao de mao-de-obra teeniea, no segmento de
instalavuo de equipamentos de energia fotovoltaiea." (NR)
Art. 24. Fica extinto 0 rateio do custo de eonsumo de
eombustiveis para geras:uo de energia eletrica nos Sistemas Isolados, de que
trata 0 § 3° do mi. 1° da Lei nO 8.631, de 4 de marvo de 1993.
CAPITULO VI

27
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DISPOSIC;:OES FINAlS
Ali. 25. Os consumidores enquadrados nos mis. 15 e 16 da Lei nO
9.074, de 7 de julho de 1995, e aqueles alcanyados pelo disposto no § 5° do
mi. 26 da Lei nO 9.427, de 26 de dezembro de 1996, poderao ceder, a preyos
livremente negociados, montantes de energia eIetrica e de potencia que sejam
objeto de contratos de compra e venda registrados na Camara de
Comercializayao de Energia EI6trica - CCEE, conforme diretrizes e
condicionantes do Ministerio de Minas e Energia e regulamentayiio da
ANEEL.
Panlgrafo Dnico. A cessao de trata 0 caput deste miigo nao
alteranl os direitos e obrigayoes estabelecidos entre os vendedores e os
compradores nos contratos originais de compra e venda de energia.
Art. 26. Ficam convalidados todos os atos praticados na vigencia
da Medida Provis6ria nO 579, de 11 de setembro de 2012.
Ali. 27. A Lei n° 12.111, de 9 de dezembro de 2009, passa a
vigorar com as seguintes alterayoes:
"Ali. 3Q

.................................................................................. .

§ 16. A quanti dade de energia a ser considerada para atendimento
ao serviyo publico de distribuiyiio de energia eIetrica nos Sistemas Isolados
sera limitada ao nivel eficiente de perdas, conforme regulayao da ANEEL."
(NR)
Ali. 28. A Lei nO 9.648, de 27 de maio de 1998, passa a vigorar
com as seguintes alterayoes:
"Art. 10 ................................................................................. .

§ 3° 0 disposto neste miigo nao se aplica it comercializayao de
energia eIetrica gerada pela Itaipu Binacional, pela Eletrobras Termonuc1ear
S.A. - Eletronuc1ear e it energia produzida pelas concessionarias de gera9ao
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de energia hidreIetrica prorrogadas nos termos da Medida Provisoria n" 579,
de 11 de setembro de 2012 .

...................................................................................... " (NR)
Art. 29. A Lei nO 9.427, de 26 de dezembro de 1996, pass a a
vigorar com as seguintes alterayoes:
"Art. 3" ................................................................................. .

XXI - defmir as tarifas das concessionarias de gerayiio
hidreJetrica que comercializarem energia no regime de cotas de que trata a
Medida Provis6ria n" 579, de 11 de setembro de 2012 .

.................................................................................... " (NR)
"Ali. 12 ................................................................................ ..

§ lOA taxa de fiscalizayiio, equivalente a quatro decimos pOI'
cento do valor do beneficio economico anual auferido pelo concessionario,
permissionario ou autorizado, sera detenninada pelas seguintes formulas:
1- TFg=P x Ou
onde:
TFg = taxa de fiscalizayiio da concessiio de gerayiio;
P = potencia instalada para 0 serviyo de gerayiio;
Ou = 0,4% do valor unitario do beneficio anual decol1'ente da explorayiio
do serviyo de gerayiio.

II - TFt = P x Tu
onde:
TFt = taxa de fiscalizayiio da concessiio de translnissiio;

em-lc-rr-20 12-06967

29

30

P = potencia instalada para 0 selviyo de transmissao;
Tu = 0,4% do valor unitario do beneficio anual decol1'ente da explorayao
do selviyo de transmissao.
III - TFd = [Ed / (FC x 8,76») x Du
onde:
TFd = taxa de fiscalizayao da concessao de distribuiyao;
Ed = energia anual faturada com 0 selviyo concedido de distribuiyao, em
megawatt/hora;
FC = fator de carga medio anual das instalayoes de distribuiy1io,
vinculadas ao selviyo concedido;
Du = 0,4% do valor unitario do beneficio anual decol1'ente da explorayao
do selviyo de distribuiyao.

§ 4° Os montantes al1'ecadados a titulo de Taxa de Fiscalizay1io
de Selviyos de Energia EJetrica, de que trata 0 mi. 12, que na~ forem
utilizados para cobelwra das despesas administrativas e operacionais da
ANEEL deverao ser devolvidos aos concessionarios, pelmissionarios e
autorizados na proporyao das respectivas contribuiyoes e, quando aplicavel,
reveliidos em prol da modicidade tarifaria." (NR)
Ali. 15 ................................................................................ ..

II - no contrato que prorrogue a concessao existente, nas
hip6teses adlnitidas na legislayao vigente;

.................................................................................... " (NR)
"Art. 26 .............................................................................. .
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§ 5° 0 aproveitamento referido nos incisos I e VI do caput deste
artigo, os empreendimentos com potencia igual ou inferior a 1.000 (mil) kW e
aqueles com base em fontes solar, e6liea, biomass a, cuja potencia injetada nos
sistemas de transmissao ou distribuiyao seja menor ou igual a 50.000
(einquenta mil) kW, poderao comercializar energia eIetrica com eonsumidor
ou eonjunto de consumidores reunidos pOl' eomunhao de interesses de fato ou
de direito, cuja earga seja maior ou igual a 500 (quinhentos) kW, observados
os prazos de carencia constantes dos mis. IS e 16 da Lei n" 9.074, de 7 de
julho de 1995, conforme regulamentayao da ANEEL, podendo 0
fornecimento ser complementado pOl' empreendimentos de gerayao
associados as fontes aqui referidas, visando it garantia de suas
disponibilidades energeticas, mas limitado a 49% (quarenta e nove pOl' cento)
da energia media que produzirem, sem prejulzo do previsto nos §§ I" e 2"
deste artigo .
........................................................................................ " (NR)
Art. 30. A Lei 11° 10.848, de 15 de maryo de 2004, passa a vigorar
com as seguintes alterayoes:
"Art. 2" ................................................................................ ..

§ 2" ........................................................................................ .

II - para a energia eIetrica proveniente de empreendimentos de
gerayao existentes, inicio de entrega no ano subsequente ao da licitayao e
prazo de suprimento de no mlnimo um e no maximo quinze anos;

§2°-A. Excepcionahnente, no ano de 2013, 0 inicio de entrega
poden'l se dar no ano da licitayao, para a energia eletrica proveniente de
empreendimentos de gerayao existentes.
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§ 8" ..................................................................................... .

II - .......................................................................................

e) empreendimentos de gerayao cuja concessao foi pr01l'Ogada ou
licitada nos telIDOS da Medida Provisoria n" 579, de 11 de setembro de 2012 .
................................................................................ " (NR)

"Ati. 18 ................................................................................. .

JIL--=-_~rcela de autoprodus:llo dos . empreendiment~_----I Formatado: Fonte: 14 pt
outorgados em consorcio de produyao independente e autoproduyao de
energia eMtrica vencedores da licitayao de que trata 0 caput deste atiigo,
aplicar-se-a 0 valor do UBP de referencia de que trata 0 inciso I, observado
todo 0 periodo da concessao do empreendimento.

§

1°

§ 2° A parcela que exceder 0 custo marginal de que trata 0 § 1°
deste atiigo sera repassada como majOl'ayao no UBP de autoproduyao de que
trata 0 inciso III do caput." (NR)

Ati. 31. As concessoes de gerayao de energia eIetrica outorgadas
e que ainda nao tiveram suas obras iniciadas em razao de comprovados atos
ou fatos alheios it atuayao ou gestao dos concessionarios, e que estiverem
adimplentes com suas obrigayoes regulatorias e legais, terao restabelecido 0
equilibrio econ6mico-financeiro, mediante assinatura de termo aditivo aos
respectivos contratos e conforme condiyoes a serem estabelecidas pelo poder
concedente.
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§ 1° as empreendimentos abrangidos pelos termos do caput deste
atiigo terao os valores para pagamento pelo Uso de Bern Pllblico CUBP)
recalculados, par meio da aplicayao do "UBP de referencia", com 0 inicio do
prazo de pagamento a patiir da data da respectiva operayao comercial.
§ 2° A parcela de ate trinta pOl' cento da energia gerada pelos
empreendimentos das concess5es abrangidas pelo caput deste artigo devera
ser direcionada ao Ambiente de Contratayao Regulada CACR).
§ 3° as empreendimentos abrangidos pelos tennos do caput
deste artigo terao recompostos os prazos de concessao, constantes dos
contratos, contados a patiir da data de emissao da respectiva licenya ambiental
previa.
§ 4° as concessionarios abrangidos pelos termos do caput deste
artigo poderao optar pela devoluyao da concessao a Uniao.
§ 5° as concessionarios que fizerem a opyao de que trata 0 § 4°
nao estarao sujeitos a penalidade ou multa e terao a devoluyao da garantia de
fiel cumprimento e ressat'cimento das despesas incol1'idas com 0
empreendimento, incluindo os estudos ambientais, conforme regulamento do
poder concedente.
Ali. 32. Ficam revogados:
1- 0 mi. 8° da Lei nO 8.631, de 4 de maryO de 1993;
II - os § 8° e § 9° do art. 13 da Lei nO 10.438, de 26 de abril de
2002;e
III - 0 mi. 13 da Lei nO 12.111, de 9 de dezembro de 2009.
Ali. 33. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicayao.

Sala da COlnissao,

~~~residente
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, Relator
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