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Trâmite



O Governo Federal publicou, na data 23.01.2021, a Medida Provisória nº 1.031/2021, que

dispõe sobre o processo de desestatização da Eletrobras.

Destaca-se que a referida Medida Provisória deverá ser votada pelo Congresso Nacional, para

manutenção das suas alterações, evitando assim que sua vigência seja encerrada.

A seguir o fluxograma da tramitação no Congresso Nacional:

O prazo inicial de vigência de uma Medida Provisória é de 60 dias e é prorrogado

automaticamente por igual período caso não tenha sua votação concluída nas duas Casas do

Congresso Nacional. Se não for apreciada em até 45 dias, contados da sua publicação, entra em

regime de urgência, sobrestando todas as demais deliberações legislativas da Casa em que

estiver tramitando.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/Mpv/mpv1031.htm


Desestatização
Eletrobras



Desestatização
A desestatização Eletrobras deverá observar os pontos a seguir:

(a) ocorrerá nos termos da Lei nº 9.491/1997;

(b) estará condicionada à outorga de nova concessão de geração de energia elétrica para o

Contrato de Concessão nº 007/2004-Aneel-Eletronorte, pelo prazo de 30 anos, contado da

data de assinatura do novo contrato;

(c) será executada na modalidade de aumento do capital social, por meio da subscrição pública

de ações ordinárias com renúncia do direito de subscrição pela União (possibilidade de

oferta pública secundária de ações de propriedade da União ou de empresa por ela

controlada); e

(d) o BNDES será responsável pela execução e pelo acompanhamento do processo de

desestatização da Eletrobras, podendo contratar os serviços técnicos especializados

necessários ao processo de desestatização.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9491.htm


Desestatização
(e) o Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República - CPPI

poderá estabelecer (e.1) atribuições ao BNDES e à Eletrobras; e (e.2) condições adicionais

para aprovação pela assembleia geral da Eletrobras para a sua desestatização.

(f) a União fica autorizada a conceder, pelo prazo de 30 anos da data de assinatura dos novos

contratos, novas outorgas de concessões de geração de energia elétrica sob titularidade ou

controle, direto ou indireto, da Eletrobras:

Ø Usinas no Regime de Cotas;

Ø alcançadas pelo disposto no inciso II do § 2º do art. 22 da Lei nº 11.943/2009

(Usina Hidrelétrica de Sobradinho);

Ø alcançadas pelo disposto no § 3º do art. 10 da Lei nº 13.182/2015 (Usina

Hidrelétrica de Itumbiara); e

Ø outorgada por meio do Contrato de Concessão nº 007/2004.

../../../_Ato2007-2010/2009/Lei/L11943.htm
../../../_Ato2015-2018/2015/Lei/L13182.htm


Condições
Desestatização



Condições	- Assembleia
A desestatização Eletrobras está condicionada à aprovação, por sua assembleia geral de

acionistas, das seguintes condições:

(a) reestruturação societária para manter sob o controle, direto ou indireto, da União as

empresas: (a.1) Eletronuclear; e (a.2) Itaipu Binacional.

(b) celebração dos novos contratos de concessão de geração com a alteração do regime de

exploração para produção independente.

(c) alteração do estatuto social da Eletrobras para: (c.1) vedar que qualquer acionista ou grupo

exerça votos em número superior a 10% da quantidade de ações em que se dividir o capital

votante da Eletrobras; (c.2) vedar a realização de acordos de acionistas para o exercício de

direito de voto, exceto para a formação de blocos com número de votos inferior ao limite do

item “c.1”; e (c.3) criar ação preferencial de classe especial, de propriedade exclusiva da

União que dará o poder de veto nas deliberações sociais relacionadas às matérias de que

trata o item “c”.



Condições
(d) manutenção do pagamento das contribuições associativas ao Centro de Pesquisas de

Energia Elétrica – (Cepel), pelo prazo de 4 anos da desestatização – limite do valor com base

no ano de 2020 e redução gradual da contribuição associativa.

(e) desenvolvimento de projetos, diretamente pela Eletrobras ou subsidiárias, que integrarão os

programas de: (e.1) revitalização dos recursos hídricos da bacia do Rio São Francisco; (e.2)

redução estrutural de custos de geração de energia na Amazônia Legal; e (e.3) revitalização dos

recursos hídricos das bacias hidrográficas na área de influência dos reservatórios das usinas

hidrelétricas de Furnas Centrais Elétricas S.A. - Furnas, cujos contratos de concessão são

afetados pela Medida Provisória.

(f) a Eletrobras permanecerá responsável pela recomposição de dívida e de recursos perante a

Reserva Global de Reversão - RGR.

(g) vedado à União exercer, direta ou indiretamente, nas deliberações da assembleia geral de

acionistas da Eletrobras que antecedam a desestatização, o direito de voto de algumas matérias.



Condições	– nova	outorga
A seguir as principais condições para a nova outorga de concessão de geração:

(a) pagamento: (a) quota anual, em duodécimos, à Conta de Desenvolvimento Energético -

CDE, correspondente a 50% do valor adicionado à concessão pelos novos contratos; (b) de

bonificação pela outorga de novos contratos de concessão de geração de energia elétrica

correspondente a 50% do valor adicionado à concessão pelos novos contratos.

(b) assunção da gestão do risco hidrológico, vedada a repactuação.

(c) o novo contrato de concessão das usinas alcançadas pelo disposto no inciso II do § 2º do art.

22 da Lei nº 11.943/2009, e no § 3º do art. 10 da Lei nº 13.182/2015, preservará as obrigações

no art. 22 da Lei nº 11.943/2009, e no art. 10 da Lei nº 13.182/2015, respeitadas as condições e

a vigência dos atuais contratos de venda de energia.

(d) afasta a aplicação do art. 7º da Lei nº 9.648/1998, para os novos contratos de

concessão de geração de energia elétrica.

../../../_Ato2007-2010/2009/Lei/L11943.htm
../../../_Ato2015-2018/2015/Lei/L13182.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11943.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13182.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9648cons.htm


Condições	- CNPE
Caberá ao Conselho Nacional de Política Energética – (CNPE) estabelecer o valor adicionado

pelos novos contratos de concessão.

A Medida Provisória prevê as premissas para o cálculo. Vejamos:

(a) alteração do regime para produção independente;

(b) dedução dos créditos relativos ao reembolso pelas despesas comprovadas com aquisição de

combustível – regras específicas e a dedução limitada a R$ 3.500.000.000,00 (três bilhões

e quinhentos milhões de reais);

(c) descontratação da energia elétrica das Usinas em Regime de Cotas, de forma gradual e

uniforme, no prazo mínimo de três anos e máximo de dez anos;



Condições	- CNPE
(d) despesas para (d.1) revitalização dos recursos hídricos da bacia do Rio São Francisco; (d.2)

desenvolvimento de projetos na Amazônia Legal; e (d.3) projetos na área de influência dos

reservatórios das usinas hidrelétricas de Furnas; e

(e) caberá ao Ministério de Minas e Energia – (MME) e ao Ministério da Economia – (ME)

propor os valores que serão fixados de acordo com a Medida Provisória.



Condições	- Geradores
(a) Revitalização Rio São Francisco – premissas:

(a.1) as concessionárias de geração localizadas na bacia do Rio São Francisco, para

revitalização, deverão aportar R$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais)

anuais, pelo prazo de 10 anos, atualizados pelo IPCA, a partir do mês de assinatura dos novos

contratos de concessão.

(a.2) criação de Comitê Gestor - instituído em regulamento do Poder Executivo federal.

(a.3) os contratos de concessão estarão sujeitos à regulação e à fiscalização pela Agência

Nacional de Energia Elétrica – (Aneel).

(a.4) saldo remanescente da obrigação será revertido em favor da União, sem prejuízo das

penalidades administrativas aplicadas pela Aneel.

(a.5) possibilidade de destinação de energia elétrica a preço definido para o

operador do Projeto de Integração do Rio São Francisco.



Condições	- Geradores
(b) concessionária Contrato de Concessão nº 007/2004-Aneel-Eletronorte–

premissas:

(b.1) o aporte de R$ 295.000.000,00 (duzentos e noventa e cinco milhões de reais) anuais,

pelo prazo de 10 anos, atualizados pelo IPCA, a partir do mês de assinatura do novo contrato de

concessão, para redução estrutural de custos de geração de energia na Amazônia Legal.

(b.2) criação de Comitê Gestor - instituído em regulamento do Poder Executivo federal.

(b.3) os contratos de concessão estarão sujeitos à regulação e à fiscalização pela Aneel.

(b.4) saldo remanescente da obrigação será revertido em favor da União, sem prejuízo das

penalidades administrativas aplicadas pela Aneel.



Condições	- Geradores
(c) concessionárias de geração localizadas na área de influência dos reservatórios

das usinas hidrelétricas de Furnas– premissas:

(c.1) o aporte de R$ 230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões de reais) anuais, pelo prazo de

10 anos, atualizados pelo IPCA, divulgado pelo IBGE, ou por outro índice que vier a substituí-

lo, a partir do mês de assinatura dos novos contratos de concessão, para revitalização dos

recursos hídricos das bacias hidrográficas na área de influência dos reservatórios das usinas

hidrelétricas de Furnas.

(c.2) criação de Comitê Gestor – instituído em regulamento do Poder Executivo federal.

(c.3) os contratos de concessão estarão sujeitos à regulação e à fiscalização pela Aneel.

(c.4) saldo remanescente da obrigação será revertido em favor da União, sem prejuízo das

penalidades administrativas aplicadas pela Aneel.



Condições	- União
A União fica autorizada a criar sociedade de economia mista ou empresa pública, caso não

exerça o controle direto das empresas, para o fim de:

(a) manter sob o controle da União a operação de usinas nucleares.

(b) manter a titularidade do capital social e a aquisição dos serviços de eletricidade da Itaipu

Binacional.

(c) gerir contratos de financiamento que utilizem recursos da RGR celebrados até 17 de

novembro de 2016 e administrar os bens da União sob administração da Eletrobras (definindo

prazo e estrutura financeira).

(d) administrar a conta corrente denominada Programa Nacional de Conservação de Energia

Elétrica - (Procel).



Condições	- União
A Medida Provisória nº 1.031, de 2021 prevê, ainda, que:

(i) veda a União a possibilidade de subscrever novas ações da Eletrobras na sua desestatização,

direta ou indiretamente, por meio de empresa por ela controlada.

(ii) ficam mantidas as garantias concedidas pela União à Eletrobras e às suas subsidiárias em

contratos firmados anteriormente à desestatização.



Considerações	Finais



Considerações	Finais
Indiscutivelmente, a conversão da Medida Provisória nº 1.031, de 2021 em lei trará uma

repercussão muito importante ao país, setor elétrico e sociedade, pois os ativos da Eletrobras

devem ser privatizados, o que proporcionará um ganho para todos.

Nesse sentido, é essencial que o Congresso Nacional vote com celeridade o tema e que

eventuais propostas de emendas apresentadas sejam em prol do país e para viabilizar a

desestatização.

A Área de Energia permanece à disposição para auxiliar as empresas e

associações de classe que queiram mais informações sobre os assuntos aqui

abordados.
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