
ANEEL aprova novo empréstimo 
para as distribuidoras

Congresso adia apreciação dos 
vetos referentes à privatização da 
Eletrobras

ANEEL define critérios para revisão 
de cronograma de implementação 
de projetos fotovoltaicos

Ministério de Minas e Energia 
(MME) realiza workshop a respeito 
da implementação de projetos de 
eólicas offshore

O Congresso Nacional adiou a deliberação dos vetos presidenciais feitos a dispositivos da lei de privatização da Centrais Elétricas 
Brasileiras S.A. (Eletrobras) (Lei nº 14.182/2021). A deliberação foi retirada da pauta da sessão de 17 de março e ainda não foi 
definida nova data para apreciação.

No caso do projeto de lei de privatização da empresa foram vetados 14 dispositivos. Dentre eles, a proibição de extinção, 
incorporação, fusão ou a mudança de domicílio das quatro grandes subsidiárias da Eletrobras, por, no mínimo, dez anos.

E m 08 de fevereiro de 2022, a ANEEL decidiu 
aprovar alteração do cronograma de implantação 
de determinadas usinas fotovoltaicas sem, contudo, 

alterar as datas de início de vigência dos Contratos de Uso ao 
Sistema de Transmissão (CUST) já celebrados pelas centrais. 
Além disso, decidiu também por condicionar a eficácia da 
alteração de cronograma não apenas à comprovação do início 
das obras, como também à (i) comprovação do aporte da 
garantia de fiel cumprimento – em cenário de transferência de 
controle acionário; (ii) emissão de Licença de Instalação (LI); 
e (iii) assinatura dos respetivos contratos de conexão, dentre 
outros. 

Esse voto pode servir como um relevante precedente para 
futuros pedidos de alteração de cronograma de centrais 
geradoras que estejam, especialmente, sob procedimento de 
alteração de controle societário.

N o dia 23 de fevereiro de 2022, o Ministério de Minas 
e Energia promoveu evento virtual (“Diretrizes 
Iniciais para Geração de Energia Offshore”) aberto 

ao público para tratar do marco legal da geração de energia 
eólica offshore. O evento contou com grande participação do 
público e parte da apresentação foi composta por perguntas 
previamente selecionadas e enviadas por interessados.

Em suma, os temas abordados foram:
1)  Visão Geral da Cessão de Uso: Uso de Bem Público (UBP), 
a qual deverá ser concedida mediante procedimento licitatório 
independentemente da modalidade de cessão;
2)  Gestão das Áreas;
3)  Cláusulas Essenciais do Contrato de Cessão de Uso;
4)  Regras Transitórias do Decreto.
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A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) aprovou, no dia 15 de março de 2022, um novo empréstimo 
ao setor elétrico, que envolverá o montante de até R$ 5,3 bilhões. Autorizados pela Medida Provisória nº 1.078/2021 e pelo 
Decreto nº 10.939/2022, estes recursos serão utilizados para cobrir as medidas adotadas com o objetivo de evitar falhas no 
fornecimento de energia no ano de 2021, quando o Brasil enfrentou período de grave escassez hídrica. 

A Medida Provisória editada pelo governo prevê, ainda, um segundo repasse ao setor, que está calculado em R$ 5,2 bilhões, 
totalizando um empréstimo de até R$ 10,5 bilhões. Entretanto, o valor ainda não está aprovado pela ANEEL e será submetido 
a consulta pública — cuja data permanece em aberto. Esta parcela cobrirá um percentual do custo da compra emergencial de 
energia, realizada no ano passado.
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