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Gabinete Senador Lindbergh Farias

REQUERIMENTO Nº

, DE 2018.

Requer a realização de Audiência Pública para discutir a Medida
Provisória 814/2017, que altera a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009,
que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos Sistemas Isolados, e a
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre a expansão da oferta
de energia elétrica emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o
Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica - Proinfa
e a Conta de Desenvolvimento Energético - CDE e dispõe sobre a
universalização do serviço público de energia elétrica.
Para tanto, sugiro que sejam convidados:
Sr. Nelson José Hubner Moreira, ex-Ministro do Ministério de Minas e
Energia.
Sr. Luiz Pinguelli Rosa, professor titular da Universidade Federal do Rio
de Janeiro.
Sra. Fabíola Latino Antezana, representante da Federação Nacional dos
Urbanitários.
JUSTIFICATIVA
A MP nº 814, de 2017, traz, entre outros dispositivos, revogação do §
1º do art. 31 da Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004. Dessa maneira, a
medida permite inclusão da Eletrobras e suas controladas no Programa
Nacional de Desestatização. No entanto, a empresa teve papel fundamental
nos deságios dos leilões de transmissão e geração de energia, funcionando
como instrumento de regulação de preços num mercado oligopolizado.
A Eletrobras é a maior holding do setor elétrico da América Latina, a
16ª maior empresa de energia do mundo e uma das 5 maiores geradoras
hidrelétricas do mundo em capacidade instalada. A empresa detém 31% da
capacidade de geração do Brasil, sendo 47GW instalados, em 239 usinas e
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70,3 mil quilômetros de linhas de transmissão, que representam mais da
metade do total no sistema elétrico nacional. Em relação à distribuição, a
Eletrobrás possui 4,3 milhões de clientes, com 258 mil quilômetros de rede,
sendo a maior empregadora do setor elétrico brasileiro. O total de ativos da
empresa soma R$ 170,5 bilhões. No entanto, o governo estima que
arrecadará R$ 12 bilhões com a desestatização da empresa.
Os números citados apontam que é crucial ouvir especialistas para
compreender os impactos da desestatização da Eletrobras sobre o sistema
elétrico, especialmente em relação à segurança energética da população e aos
preços praticados.

Sala da Comissão,

Senador Lindbergh Farias
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