
Neste informativo constam os assuntos mais relevantes do setor de energia de forma sistemática e segmentada.

1. Webinar - TOMASA - “A Distribuição de Gás Canalizado e o Projeto de Lei do Gás”

(a) Confira o evento realizado: https://www.youtube.com/watch?v=d0OpUVja9q0

(b) Repercussão do evento – matéria produzida pelo Canal Energia: Projeto do Gás pode gerar judicialização
dependendo do formato aprovado

Para o advogado Urias Martiniano Garcia Neto, sócio do escritório para Tomanik Martiniano Sociedade de Advogados
(TOMASA), a proposta de regulação é confusa e isso naturalmente cria insegurança jurídica. “O mercado de gás precisa
olhar para os erros do mercado de eletricidade. Insegurança jurídica no mercado de energia sempre representou
judicialização”, afirmou.

Garcia Neto explicou que a insegurança em um mercado ainda em desenvolvimento como se pretende para o setor de gás
natural afugentará os esperados investidores privados/estrangeiros.

O advogado contou que cada player tem o seus interesses (legítimos ou não) nesse tema e o governo precisa equilibrar essa
disputa de forças. “A regulação está partindo do interesse do Estado e não da sociedade. Quando a gente coloca uma situação
sem se preocupar com a sociedade e com o mercado em si, a gente está deixando de ser neoliberal e deixando de desenvolver
um setor.

2. Poder Judiciário – Informativo TOMASA:

(c) Justiça Federal determina afastamento da Diretoria da ANEEL e do ONS

(d) Tribunal Federal suspende decisão que determinou afastamento da Diretoria da ANEEL e do ONS

(e) TOMASA na mídia:

(e.1) Canal Energia: Suspender diretoria da Aneel e do ONS afetaria todo o país

“Urias Martiniano, sócio do escritório Tomasa, destacou que “essa é uma decisão temerária, porque vai de encontro com as
disposições da Constituição Federal, do papel de separação dos Poderes, em que um poder deve respeitar o outro, com cada
um funcionando de maneira equilibrada dentro da sua atuação”.

(e.2) Reuters: Juiz afasta cúpula da Aneel e ONS por apagão no Amapá; especialistas criticam

A sociedade de advogados Tomanik Martiniano, focada em gás e energia, avaliou em boletim a clientes que a decisão judicial
“coloca em risco a adoção de medidas para solucionar o incidente no Amapá” e gera “insegurança jurídica e morosidade” no
enfrentamento da questão.

“Sem entrar no mérito da discussão (sobre o blecaute)... a decisão... interrompe o processo de atuação das principais
instituições do setor elétrico, impactando inclusive em questões alheias ao incidente no Amapá”, afirmou.

(e.3) Reuters: Justiça suspende liminar que afastava diretores da Aneel e do ONS

Em nota, a Sociedade de Advogados Tomanik Martiniano, focada em gás e energia, elogiou a decisão do TRF-1.
“Sem dúvida, a decisão proferida representa uma vitória para o setor de energia e, principalmente, para Estado Democrático
de Direito”, disse.

3. Legislação setorial

(f) Decreto nº 10.542, de 2020 – altera o Decreto nº 3.520, de 2000, que dispõe sobre a estrutura e o funcionamento do
Conselho Nacional de Política Energética – CNPE.

(g) 1º Leilão de Transmissão de 2020 – A Agência Nacional de Energia Elétrica - (ANEEL) aprovou, em 10.11.2020, a
redação final do Edital do Leilão de Transmissão nº 1/2020, após a apreciação do Tribunal de Contas da União.

(h) Resolução Normativa ANEEL nº 897, de 2020 - Revoga atos normativos da ANEEL, em atendimento ao Decreto nº
10.139, de 2019.

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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