
O Governo Federal publicou, na data 02.09.2020, a Medida Provisória nº 998/2020, que dispõe sobre alterações relevantes no setor

elétrico. Nesse sentido, serão apresentadas a seguir as principais disposições da referida Medida Provisória:

(a) Dos recursos de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D e Eficiência Energética – EE - possibilidade de alocar os

investimentos em P&D e EE à Conta de Desenvolvimento Energético – (CDE).

(b) Da Reserva Global de Reversão - (RGR) - (b.1) destinação para provimento de recursos para os dispêndios da CDE; (b.2)

destinação para o pagamento do valor não depreciado dos ativos de distribuição de ativos em processo de desestatização.

(c) Dos bens e as instalações encampados e desapropriados com recursos da Reserva Global de Reversão - (RGR) -

possibilidades de transferência dos bens e das instalações provenientes de recursos da RGR.

(d) Das Usinas Incentivadas – Desconto na Tarifa do Fio (TUSD/TUST)

(d.1) os percentuais de redução da Tarifa de Fio serão aplicados somente nos casos a seguir:

(d.1.1) aos empreendimentos que solicitarem a outorga, no prazo de até 12 meses, contados de 1º.09.2020 e que iniciarem a operação de

todas as suas unidades geradoras no prazo de até 48 meses da data da outorga; e

(d.1.2) alteração da outorga que resulte no aumento da capacidade instalada desde que no prazo de até 12 meses contados de 1º.09.2020,

e a operação de todas as unidades geradoras associadas à solicitação seja iniciada no prazo de até 48 meses da data de publicação do ato

que altera a outorga.

Destaca-se, ainda, que: (i) o desconto na TUSD/TUST não será aplicado aos empreendimentos após o fim do prazo das suas outorgas ou

na hipótese de prorrogação; e (ii) que o Poder Executivo definirá diretrizes para a implementação no setor elétrico de mecanismos para a

consideração dos benefícios ambientais relacionados à baixa emissão de gases causadores do efeito estufa.

(e) Da Conta de Desenvolvimento Energético - CDE - (e.1) os recursos da CDE serão excepionalmente provenientes também da

RGR; e (e.2) o custo do encargo deverá ser igual para os agentes localizados nos Estados de uma mesma região geográfica, a partir

de 1º.01.2021.

(f) Da Lei nº 10.848/2004 - (f.1) previsão legal do mecanismo competitivo de descontratação ou redução, total ou parcial, da energia

elétrica contratada proveniente dos CCEAR’s, bem como do desligamento dos agentes da CCEE e do Comercializador Varejista; e (f.2) a

participação do mecanismo de descontratação ou redução, afasta o direito dos empreendimentos de geração do desconto da Tarifa do Fio.

(g) Licitação de ativos sob controle direto ou indireto do Poder Público - (g.1) necessidade de licitação de ativos e

transferência do controle dos ativos até 31.12.2021; e (g.2) em caso de insucesso no leilão, previsão de processo competitivo simplificado

visando a manutenção do serviço de distribuição.

(h) Usina Termelétrica Nuclear Angra 3 - (h.1) cabe ao CNPE autorizar: (h.1.1) a outorga para a exploração de Angra 3 – prazo de

50 anos com possibilidade de prorrogação por período não superior a 20 anos; (h.1.2) estabelecer os marcos temporais do cronograma de

implantação do empreendimento; e (h.1.3) a celebração do contrato de comercialização da energia.

Por fim, o escritório Tomanik Martiniano informa que, na próxima semana, será publicado um artigo sobre o tema.

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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