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São Paulo, 22 de junho de 2022. 

 

Seguem abaixo as demandas da ABESCO e parte da sociedade civil organizada em prol da 

sustentabilidade, preservação do meio ambiente, competividade, responsabilidade social e geração de 

empregos que estão consolidados no entendimento que a eficiência energética é o “primeiro combustível”, 

de acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA): 

 

- Desapensação do Projeto de Lei 3.324 de 2021 e urgência na tramitação na Comissão de Minas e 

Energia da Câmara Federal, preferencialmente, face a natureza, importância e relevância da matéria. O 

Projeto de autoria do Deputado Bibo Nunes que altera a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, com a 

finalidade de fixar em cinquenta centésimos por cento o percentual mínimo da receita operacional líquida 

das concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia a ser aplicado em 

pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e em programas de eficiência energética no uso final. 

 

- Urgência na tramitação na CME da Câmara Federal no Projeto de Lei 3.447 de 2021 que está 

sobre a relatoria do Deputado Evair Vieira de Melo. O Projeto de autoria do Deputado Bibo Nunes que altera 

a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, para antecipar a data limite para repasse de recursos de projetos de 

pesquisa e desenvolvimento e de programas de eficiência energética para a Conta de Desenvolvimento 

Energético. 

 

- A Medida Provisória Nº 1.078/2021, verificar se a mesma será colocada em pauta para apreciação 

nos prazos regulamentares, ou seja, se a matéria terá efetiva providência legislativa antes que perca o efeito 

e entendendo-se que haverá êxito, então ter o apoio nas emendas n° 11 e 12 na Medida Provisória Nº 

1.078/2021, cujo objeto são os mesmos, cita-se: o Projeto de Lei 3.324 de 2021 na emenda número 12 e o 

Projeto de Lei 3.447 de 2021 na emenda número 11.  

Devido o rito e prazos, caso a Medida Provisória Nº 1.078/2021 seja aprovada com inclusão das 

emendas n° 11 e 12 sem alteração aos textos a sociedade civil organizada logrará êxito de forma mais 

rápida e eficaz. 

 

Do Projeto de Lei 414 de 2021 cujo relator é Deputado Fernando Coelho Filho que tramita em 

regimente, que altere a Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000, com a finalidade de fixar em cinquenta 

centésimos por cento o percentual mínimo da receita operacional líquida das concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos de distribuição de energia a ser aplicado em pesquisa e 

desenvolvimento do setor elétrico e em programas de eficiência energética no uso final. 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

A Medida Provisória (MPV) nº 998/2020 que derivou Lei Nº 14.120, de 1º de março de 2021, nos 

parágrafos 1º e 2º do Artigo 5°B, que retirou cerca de R$ 862.451.117,72 dos recursos de Eficiência 

Energética (PEE) e R$ 887.694.887,64 dos recursos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) valores estes 

em saldo nas devidas contas nas distribuidoras de energia elétrica em 31 agosto de 2020. A mesma lei 

regulamentada pelo Despacho Nº 904, de 30 de março de 2021 do Ministério de Minas e Energia/Agência 

Nacional de Energia Elétrica determinou que 30% dos recursos para PEE e P&D serão recolhidos para a 

Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, no período compreendido entre 1º de setembro de 2020 e 31 

de dezembro de 2025.  

Os recursos retirados da eficiência energética e P&D foram direcionados à CDE para financiar o 

setor a título de modicidade tarifaria. 

Os valores em reais (R$) destinados a CDE tiveram origem na Receita Operacional Líquida – 

ROL das concessões de distribuição, geração e transmissão de energia elétrica, conforme segue: 

 

Concessões ANEEL/P&D ANEEL/PEE 

Distribuidoras 258.647.126,03 862.451.117,72 

Geração 425.751.376,80 - 

Transmissão 203.296.384,81 - 

Total Geral 887.694.887,64 862.451.117,72 
 

Os investimentos destinados a Eficiência Energética (PEE) somente são oriundos da Receita 

Operacional Líquida – ROL das distribuidoras de energia. A Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) contam 

com investimentos de todos os segmentos, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. 

Atos normalizados nos Procedimentos de Regulação Tarifária – PRORET, submódulo 5.6. 

Fonte: https://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren20221003_Proret_Submod_5_6_V1_3C.pdf 

 

A lei n° 13.203 de 2015 determinou que até 31 de dezembro de 2022, os percentuais mínimos 

definidos no caput do artigo 1º da Lei Nº 9.991 de 24 de julho de 2000 de 0,50% (cinquenta centésimos por 

cento), tanto para pesquisa e desenvolvimento como para programas de eficiência energética na oferta e 

no uso final da energia, sendo que após a isso, de 01 de janeiro de 2023 em diante a regra será de 0,75% 

(setenta e cinco centésimos por cento) para pesquisa e desenvolvimento e 0,25% (cinte e cinco centésimos 

por cento) para programas de eficiência energética. Portanto, no ano de 2023 os programas de eficiência 

energética perdem 0,25% (vinte cinco centésimos por cento) dos seus recursos, ou seja, a metade, 

conforme demonstrativo que segue. 

Atos normalizados nos Procedimentos de Regulação Tarifária – PRORET, submódulo 5.6. 

Fonte:http://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren2018830_Proret_Submod_5_6_V1.pdf 

https://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren20221003_Proret_Submod_5_6_V1_3C.pdf
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/aren2018830_Proret_Submod_5_6_V1.pdf
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As tabelas que seguem denotam a projeção dos valores diante a mudança da regra em 2023, onde 

a paridade entre pesquisa e desenvolvimento e programas de eficiência energética no segmento das 

distribuidoras de energia elétrica é quebrada pela proporção de 0,75% (setenta e cinco centésimos por 

cento) para e 0,25% (cinte e cinco centésimos por cento), respectivamente, P&D e PEE. 

Ainda na regra atual, com paridade, os recursos destinados a P&D é cerca de 3,8% a maior que os 

programas de eficiência energética devido os investimentos oriundos da Geração (G) e Transmissão (T) de 

Energia Elétrica. Com a alteração da regra, a retirada da metade dos recursos do PEE os recursos 

destinados a P&D regulado pela Lei nº 9.991/2000 será cerca de 23,9% a mais que os programas de 

eficiência energética. 

Percentuais mínimos da ROL a investir (P&D e EE) e recolher (FNDCT, MME e Procel) pelas 

empresas de energia elétrica, por segmento (D, G e T). 

 

 

 

 

Fonte: Tabela 1 do Submódulo 5.6 - Pesquisa e Desenvolvimento – P&D e Eficiência Energética – EE  

Proret - Procedimentos de Regulação Tarifária 

Publicação ANEEL em 11/08/2020: O Programa de Eficiência Energética (PEE) gerido pela ANEEL representa a maior fonte 

de recursos disponível para eficiência energética no país, cerca de R$ 570 milhões por ano, e é executado por distribuidoras 

de energia elétrica em todo território nacional. 

 

Os itens 4.4, 4.8 e 4.9 da Nota Técnica n° 34/2021/DDE/SPE (SEI/MME – 0550942) do Ministério de 

Minas e Energia, relativo ao processo: nº 48300.001337/2021-19 emitida no dia 13 de outubro de 2021, 

citam que:  

ANEEL/P&D FNDCT MME ANEEL/PEE PROCEL

Distribuidoras 0,20 0,20 0,10 0,40 0,10 0,50 0,50

Geração 0,40 0,40 0,20 0,00 0,00 1,00 0,00

Transmissão 0,40 0,40 0,20 0,00 0,00 1,00 0,00

Empresa - 

Segmento

Até 31/12/2022 (*) Até 31/12/2022 (*)

P&D PEE
P&D PEE

ANEEL/P&D FNDCT MME ANEEL/PEE PROCEL

Distribuidoras 285.000.000,00 285.000.000,00 142.500.000,00 570.000.000,00 142.500.000,00 712.500.000,00 712.500.000,00

Geração 299.089.114,21 299.089.114,21 149.544.557,10 0,00 0,00 747.722.785,52 0,00

Transmissão 79.497.290,11 79.497.290,11 39.748.645,06 0,00 0,00 198.743.225,29 0,00

53,79% 46,21%

Empresa - 

Segmento

P&D PEE
P&D PEE

ANEEL/P&D FNDCT MME ANEEL/PEE PROCEL

Distribuidoras 0,30 0,30 0,15 0,20 0,05 0,75 0,25

Geração 0,40 0,40 0,20 0,00 0,00 1,00 0,00

Transmissão 0,40 0,40 0,20 0,00 0,00 1,00 0,00

Empresa - 

Segmento

A partir de 1º/01/2023 (*) A partir de 1º/01/2023 (*)

P&D PEE
P&D PEE

ANEEL/P&D FNDCT MME ANEEL/PEE PROCEL

Distribuidoras 427.500.000,00 427.500.000,00 213.750.000,00 285.000.000,00 71.250.000,00 1.068.750.000,00 356.250.000,00

Geração 299.089.114,21 299.089.114,21 149.544.557,10 0,00 0,00 747.722.785,52 0,00

Transmissão 79.497.290,11 79.497.290,11 39.748.645,06 0,00 0,00 198.743.225,29 0,00

73,88% 26,12%

Empresa - 

Segmento

P&D PEE
P&D PEE
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O setor energético vem sendo desafiado pelos cenários de escassez hídrica, mudanças climáticas, 

crescimento das cidades e conectividade. A crescente necessidade de iluminação, refrigeração, mobilidade 

e outros serviços de energia amplia as demandas sobre o setor. De acordo com a Agência Internacional 

de Energia (IEA) a eficiência energética pode ser considerada o ’primeiro combustível’, uma vez que 

por meio das ações de eficiência energética é possível atender a essas demandas crescentes sem aumentar 

na mesma escala a quantidade de energia fornecida. 

Por meio dos Programas de Pesquisa e Desenvolvimento e de Eficiência Energética da Aneel já 

foram desenvolvidos 8,6 mil projetos, com investimentos da ordem de R$ 12,2 bilhões. Entre os resultados 

obtidos com os projetos de eficiência energética destacam-se a economia de aproximadamente 9.000 

GWh/ano e uma retirada de demanda na ponta de 2,8 MW, onde para cada R$ 79,00 investidos em eficiência 

energética é economizado 1MWh. Isto representar um custo 92% menor em comparação com a geração 

do mesmo MWh com outras fontes.  

No caso dos 20% dos recursos para eficiência energética destinados ao Procel (Programa 

Nacional de Conservação de Energia Elétrica), garantidos desde 2016, com a publicação da Lei n° 13.280, 

que alterou o artigo 5º da Lei n° 9.991, de 2000, foi possível destinar recursos específicos para projetos 

estratégicos e com o potencial de alavancar tecnologias de eficiência energética em âmbito nacional na 

indústria, em edificações, no saneamento ambiental e na iluminação pública. O Procel também investe em 

ações transversais relacionadas à disseminação da informação, metodologias educacionais, concessão do 

Selo Procel e diversos estudos de apoio ao planejamento do setor no curto prazo.  

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel é um programa que visa ao uso 

racional de energia elétrica e foi instituído em 30 de dezembro de 1985 pelos Ministérios de Minas e Energia 

e da Indústria e Comércio do Brasil, por meio da portaria 1.877 e é gerido por uma secretaria executiva 

ligada à Eletrobrás. 

Em 18 de julho de 1991, o PROCEL foi transformado em Programa de Governo, em decreto 

presidencial, tendo assim sua abrangência e responsabilidade ampliadas. 

- Responsável pelo O Selo Procel de Economia de Energia, ou simplesmente Selo Procel, tem 

como finalidade ser uma ferramenta simples e eficaz que permite ao consumidor conhecer, entre os 

equipamentos e eletrodomésticos à disposição no mercado, os mais eficientes e que consomem menos 

energia.  

- O PROCEL RELUZ tem por objetivo promover o desenvolvimento de sistemas eficientes de 

Iluminação Pública e sinalização semafórica, bem como a valorização dos espaços públicos urbanos, 

melhorando a segurança da população e reduzindo custos aos municípios. 

- O Selo Procel Edificações tem por objetivo principal identificar as edificações que apresentem as 

melhores classificações de eficiência energética em uma dada categoria, motivando o mercado consumidor 

a adquirir e utilizar imóveis mais eficientes. 

Site Procel: http://www.procelinfo.com.br/main.asp  

http://www.procelinfo.com.br/main.asp
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O item 4.4 da Nota Técnica n° 36/2021/DDE/SPE (SEI/MME – 0559998) do Ministério de Minas e 

Energia, relativo ao processo: nº 48300.001407/2021-39 emitida no dia 03 de dezembro de 2021, cita que: 

eficiência energética oferece muitas oportunidades em que todos saem ganhando (win-win), pois é 

caracterizada por projetos que requerem intensiva força de trabalho, que podem iniciar rapidamente e ser 

inseridos nas cadeias produtivas locais, como construção e manufatura. Inserir esses projetos em 

programas de estímulo pode apoiar as forças de trabalho existentes e criar novos empregos. A produção de 

bens e serviços de EE gera uma demanda por empregos diretamente dentro do setor de EE (empregos 

diretos), bem como na cadeia de valor que fornece suprimentos para este setor (empregos indiretos), e em 

setores variados como resultado do aumento de renda (empregos induzidos). Somente nos Estados Unidos 

e Europa, mais de 3,3 milhões de pessoas estão empregados na indústria de eficiência energética 

(atividades cujo objetivo primário é a redução do consumo energético). No Brasil, segundo a publicação 

"Potencial de empregos gerados na área de Eficiência Energética no Brasil de 2018 até 2030" (disponível 

em http://www.mme.gov.br/documents/20182/3d981d61-c338-04cd-d039-74d01883c964), tendo como 

referência o ano de 2016, por exemplo, verifica-se que para uma produção direta de R$ 52,8 bilhões no 

setor de EE em um ano, são gerados no ano 413 mil empregos totais na economia como consequência da 

produção de bens e serviços de EE. Destes, 31% são diretos (128 mil), 57% indiretos (237 mil) e 12% 

induzidos (48 mil). A projeção para atender a demanda de produção de bens e serviços de EE em 2030 

pode alcançar cerca de 1.277.663 de empregos brutos totais na economia brasileira, o que inclui entre os 

empregos diretos, o mercado de ESCOs (Empresas de Prestação de Serviços de Conservação de Energia), 

de serviços de consultoria e demais empresas diretamente ligadas ao planejamento, gerenciamento, 

execução e acompanhamento de atividades e medidas de EE. 

A ANEEL publicou em 11/08/2020: O Programa de Eficiência Energética (PEE) gerido pela ANEEL 

representa a maior fonte de recursos disponível para eficiência energética no país, cerca de R$ 570 milhões 

por ano, e é executado por distribuidoras de energia elétrica em todo território nacional. A exigência da 

certificação torna a avaliação de projeto mais objetiva ao corrigir uma dubiedade na seção 3.1 do PROPEE, 

que autorizava a aplicação de recursos do PEE a fundo perdido, para projetos nas tipologias Comércio e 

Serviços, “somente em consumidores de caráter essencialmente filantrópico ou assistencial”. A Chamada 

de Projeto Prioritário 03/2020, cuja proposta segue para consulta pública esta semana, já aplica a exigência 

da Cebas para a aceitação de projetos de eficientização energética de hospitais públicos e beneficentes. 

Fonte: bit.ly/30O1kg2 

 

 

O Engenheiro José Teodoro, publicou em 10/03/2022 os valores da tabela se referem às tarifas 

vigentes homologadas pela ANEEL, expressas na unidade R$/kWh (reais por quilowatt-hora) e não 

contemplam tributos e outros elementos que fazem parte de sua conta de luz, tais como ICMS*, 

PIS/PASEP e Cofins, Taxa de Iluminação Pública e o adicional de Bandeira Tarifária.  

http://www.mme.gov.br/documents/20182/3d981d61-c338-04cd-d039-74d01883c964
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Fonte: ANEEL - https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2022/projeto-de-eficiencia-energetica-regulado-

pela-aneel-atende-populacao-atingida-por-chuvas-na-bahia 

 

Fonte: https://www.linkedin.com/posts/jos%C3%A9teodoro_te-tusd-importante-activity-6907418548642422784-Ge-J 

 
 

Conclusões 

  

A Lei Nº 14.120, de 1º de março de 2021 que retirou R$ 862 milhões da eficiência energética e 

determinou retirada 30% dos recursos futuros entre 1º de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2025 

destinado a CDE. A ainda a lei n° 13.203 de 2015 impõem grande prejuízo a sustentabilidade e eficiência 

energética face quando propõem redução de 0,25% (cinte e cinco centésimos por cento) para programas 

de eficiência energética e PROCEL a partir de 1º de janeiro de 2023. 

Toda esta sucessão de fatos comprometem a competitividade do País, por ser o principal recurso 

destinado a eficiência energética na forma de lei lembrando que em momentos de crise energética é 

fundamental para superação e quando tudo vai bem ocasiona a geração de empregos e amplia a 

competividade do País. 

Em documentos assinados pelo Ministério de Minas e Energia, com base em 2016, a eficiência 

energética produz 413 mil empregos diretos e indiretos, sendo 145 mil gerados diretamente pelo setor, e 

ainda esclarece que para atender as metas estabelecidas pelo Acordo de Paris em 2015, de alcançar 10% 

https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2022/projeto-de-eficiencia-energetica-regulado-pela-aneel-atende-populacao-atingida-por-chuvas-na-bahia
https://www.gov.br/aneel/pt-br/assuntos/noticias/2022/projeto-de-eficiencia-energetica-regulado-pela-aneel-atende-populacao-atingida-por-chuvas-na-bahia
https://www.linkedin.com/posts/jos%C3%A9teodoro_te-tusd-importante-activity-6907418548642422784-Ge-J
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em ganhos de eficiência energética no setor elétrico até 2030, possui perspectiva de geração de mais de 

1.277.663 novos empregos diretos e indiretos.   

Fonte: http://antigo.mme.gov.br/documents/20182/3d981d61-c338-04cd-d039-74d01883c964 

Cada um dos fatos, leis, medidas provisórias impõem prejuízos ao custo da energia não 

economizada pela retirada do recurso e o custo real da energia e para fins de demonstração, o custo da 

energia não economizada é utilizado o valor apresenta pela nota técnica n° 34/2021/DDE/SPE (SEI/MME – 

0550942) e o valor da energia consumida a referência é a tarifa média do consumidores residenciais, classe 

B1, que significa 86,31% dos fornecimentos regulares Brasil, sendo que as faturas emitidas com consumo 

médio inferior à 300 kWh por mês significam 81,26%, como segue:  

 

Fonte:https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-160/topico-168/Workbook_2021.xlsx 

 

Parte dos recursos de eficiência energética também são destinados para resgate de famílias em 

situação de vulnerabilidade social em situação de fornecimentos irregular, popular “gato”, no resgate 

responsável com conscientização e equipamentos eficientes tornando consumidores responsáveis e 

permitindo o consumo de energia com segurança e qualidade. 

 

Fato 01 – Recursos de eficiência energética destinado para a CDE para modicidade tarifária. 

No momento em que a maioria da sociedade brasileira, residencial grupo B1, paga mais de R$ 1,00 

por kWh, incluídas as bandeiras tarifarias e impostos, é inadmissível negligenciar que em projetos de 

eficiência energética regulados pela ANEEL o custo para ser economizar 1 kWh seja inferior a R$ 0,079, 

conforme nota técnica n° 34/2021/DDE/SPE (SEI/MME – 0550942), portanto do valores de R$ 

862.451.117,72 dos recursos de Eficiência Energética (PEE) destinado para a CDE, por força da Medida 

Provisória (MPV) nº 998/2020, significou para sociedade um prejuízo de mais de R$ 10 bilhões. 

Ao beneficiar a CDE com o repasse destes recursos, a legislação atual relega ao curto prazo um 

custo totalmente desproporcional aos consumidores. 

Se o custo do kWh economizado é de R$ 0,079 e kWh residencial grupo B1 cera de R$ 1,00, cada 

real retirado de projetos de eficiência energética regulados pela ANEEL equivale a não eficiência energética 

(economia) de R$ 12,66. 

 

Fonte: EPE

Tabela 3.34 Consumidores por classe, dezembro de cada ano (unidade)

 2020
Brasil 86.665.036  Residencial Total % Residencial Total %

Residencial 74.808.192      Baixa Renda 11.826.412 13,65% Baixa Renda 4.380.668 5,05%

Industrial 469.476           até 300 KWh/mês 53.907.467 62,20% até 300 KWh/mês 38.573.656 44,51%

Comercial 5.852.806       Rural BT 4.694.026 5,42% Rural BT 2.786.030 3,21%

Rural 4.714.790       Total Geral 70.427.905 81,26% Total Geral 45.740.354 52,78%

Poder Público 598.965           

Iluminação Pública 97.638            

Serviço Público 113.590           

Consumo Próprio 9.579              

Tabela 3.3 Consumo por classe (GWh)

 2020
Brasil 475.648 Residencial Total % Residencial Total %

Residencial 148.173 Baixa Renda 81.453 17,12% Baixa Renda 62.536 13,15%

Industrial 166.335 até 300 KWh/mês 16.560 3,48% até 300 KWh/mês 7.320 1,54%

Comercial 82.522 Rural BT 17.292 3,64% Rural BT 13.083 2,75%

Rural 30.908 Total Geral 115.305 24,24% Total Geral 82.938 17,44%

Poder Público 12.764

Iluminação Pública 15.463

Serviço Público 16.345

Consumo Próprio 3.138

Brasil SUL / SUDESTE / CENTRO-OESTE

Brasil SUL / SUDESTE / CENTRO-OESTE

http://antigo.mme.gov.br/documents/20182/3d981d61-c338-04cd-d039-74d01883c964
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-160/topico-168/Workbook_2021.xlsx
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Recursos destinados ao CDE que não formam aplicados conforme prevê ao Lei 9.991 de 2.000 

antes da publicação da Lei Nº 14.120, de 1º de março de 2021, nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 5°B. 

 

 

Demonstrativo da diferença do recurso que foi destinado a Conta de Desenvolvimento Energético 

– CDE a título de modicidade tarifaria e custo da energia não economizada correspondente valorado ao 

custo da tarifa média residencial com tributos e bandeiras tarifarias no grupo B1, cujo valor aproximado é de 

cerca de R$ 1,00 por kWh consumido: 

 

 

Os resultados apurados da energia não economizada, segundo a pegada ecológica (“Footprint”), 

determinou o prejuízo acumulado pelo envio do recurso para o CDE equivalente à retirada de 74.330,91 

Toneladas de CO2 da atmosfera a cada ano considerando 10 anos de vida útil dos projetos. O que equivale 

ao plantio de 530.723 árvores e à retirada de 61.942 carros de circulação por ano.  

 

      

 

 
 

 

A ausência da aplicação do recurso impossibilitou a economia de energia TOTAL de 10.917.103 MWh. A título 

de comparação, pode-se afirmar que seria suficiente para atender os seguintes requisitos: 

a) abastecer 4.178.172 residências durante um ano.   

b) abastecer 50.138.068 residências durante um mês. 

c) abastecer uma cidade do tamanho de Florianópolis por cerca de 8,37 anos.  

PEE kWh não 

economizado

10.917.102.756

PEE GWh não 

economizado

10.917

ANEEL/PEE

862.451.117,72R$   

PEE MWh não 

economizado

10.917.102,76

Recurso PEE 998/21 

para CDE

862.451.117,72R$     

Custo para Sociedade 

considerando tarifa B1

10.054.651.638,23R$             

PEE kWh não economizado

10.917.102.755,95R$         
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 Frise-se que o remédio foi desproporcional ao problema, eis que a tentativa de utilizar recurso 

destinados para pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética na conta do CDE para fins de modicidade 

tarifária, no caso da eficiência energética, trouxe prejuízo bilionário ao País pelas ações que foram deixadas 

de ser executadas por falta de recurso.  
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Fato 02 – Retirada 30% dos recursos futuros da EE destinado para a CDE para modicidade tarifária. 

 

Os recursos disponíveis para eficiência energética no país, cerca de R$ 570 milhões por ano 

significa eficiência para a sociedade brasileira de mais de R$ 7,21 bilhões de reais em competividade com 

as premissas de custo de energia economizada e custo efetivo da energia com impostos e bandeiras. 

 

 

O despacho Nº 904, de 30 de março de 2021 que regulamentou a Lei Nº 14.120, de 1º de março 

de 2021 determinou que a diferença da aplicação do limite mínimo de 70% (setenta por cento) do valor 

total disponível para projetos de PEE e P&D, ou seja, 30% dos recursos foram integramente destinados 

à CDE. Ou seja, por força da Lei Nº 14.120 (MPV nº 998/2020), significou e significará para sociedade em 

valores nominais um prejuízo de mais de R$ 7,6 bilhões. 

 

Os resultados apurados da energia não economizada, segundo a pegada ecológica (“Footprint”), 

determinou o prejuízo acumulado pelo envio do recurso para o CDE equivalente à retirada de 56.494,7 

Toneladas de CO2 da atmosfera a cada ano considerando 10 anos de vida útil dos projetos. O que equivale 

ao plantio de 403.373 árvores e à retirada de 47.078 carros de circulação por ano.  

 
 

 
 

     

              

 
 

A ausência da aplicação do recurso impossibilita a economia de energia TOTAL de 8.297.468 MWh. A título 

de comparação, pode-se afirmar que seria suficiente para atender os seguintes requisitos: 

a) abastecer 3.175.590 residências durante um ano.   

b) abastecer 38.107.091 residências durante um mês. 

7.215.189.873,42R$    

PEE kWh economizado
PEE MWh 

economizado

7.215.190
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c) abastecer uma cidade do tamanho de Florianópolis por cerca de 6,36 anos. 
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Se não houver a antecipação desta regra de 31 de dezembro de 2025 para 31 de dezembro de 

2021 então o prejuízo será de cerca de R$ 2,66 bilhões retornado, ou seja, deixando de ir para o CED e 

sendo aplicado em projetos de eficiência energética cerca R$ 4,98 bilhões em energia economizada, 

considerando o texto da Lei 13.203/15. 

 

Fato 03 – Retirando 0,25% (cinte e cinco centésimos por cento) de programas de eficiência energética 

 

A ainda a lei n° 13.203 de 2015 impõem grande prejuízo a sustentabilidade e eficiência energética 

e, portanto, ela precisa ser alterada fixando em cinquenta centésimos por cento o percentual mínimo da 

receita operacional líquida das concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de 

energia a ser aplicado em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e em programas de eficiência 

energética no uso final. 

Se não houver alteração na Lei nº 9.991/2000 que foi alterada a lei n° 13.203 de 2015, isso 

significará para sociedade em valores nominais um prejuízo de mais de R$ 10,82 bilhões. 

 

 

 

A redução dos recursos destinados a eficiência energética também reduz os valores destinados ao 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – Procel, programa que é reconhecido 

nacionalmente e internacionalmente pelo compromisso com uso racional de energia elétrica e demais 

serviços como classificação de classe de eficiência de equipamentos, qualificação de edificações e 

iluminação pública e semáforos. 

 

2020 721.519 721.518.987,34R$       57.000.000,00R$           664.518.987,34R$            

2021 2.164.557 2.164.556.962,03R$    171.000.000,00R$         1.993.556.962,03R$         

2022 2.164.557 2.164.556.962,03R$    171.000.000,00R$         1.993.556.962,03R$         

2023 1.082.278 1.082.278.481,01R$    85.500.000,00R$           996.778.481,01R$            

2024 1.082.278 1.082.278.481,01R$    85.500.000,00R$           996.778.481,01R$            

2025 1.082.278 1.082.278.481,01R$    85.500.000,00R$           996.778.481,01R$            

Total 8.297.468 8.297.468.354,43R$    655.500.000,00R$        7.641.968.354,43R$        

Redução 30% (2020 à 2022) 5.050.633 5.050.632.911,39R$    399.000.000,00R$         4.651.632.911,39R$         

Redução 30% (2023 à 2025) 3.246.835 3.246.835.443,04R$    256.500.000,00R$         2.990.335.443,04R$         

Ano
PEE MWh não 

economizado

PEE kWh não 

economizado

Recurso PEE 998/20 

para CDE - 30%

Custo para Sociedade 

considerando tarifa B1

ANEEL/PEE PROCEL

2019 570.000.000,00R$    142.500.000,00R$   7.215.190 -R$                              -R$                                  

2023 285.000.000,00R$    71.250.000,00R$     3.607.595 3.607.594.936,71R$     3.607.594.936,71R$         

Redução de 25% 285.000.000,00-R$    71.250.000,00-R$     -3.607.595 3.607.594.936,71R$     3.607.594.936,71R$         

Redução de 25% 285.000.000,00-R$    71.250.000,00-R$     0 3.607.594.936,71R$     3.607.594.936,71R$         

2023,2024 e 2025 855.000.000,00-R$    213.750.000,00-R$   0 10.822.784.810,13R$  10.822.784.810,13R$      

Ano
Custo para Sociedade 

considerando tarifa B1

PEE MWh 

economizado

PEE

PEE kWh não 

economizado retirada 

25% Lei 13.203/15
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Resumindo, o primeiro fato trouxe prejuízo em termos de competitividade de cerca de R$ 10 bilhões, 

seguido da redução de 30% que se nada for feito o prejuízo será de R$ 6,7 bilhões, ou seja, no somatório 

de 16,7 bilhões, valor maior que a Medida Provisória Nº 1.078/2021 que dispõe sobre as medidas destinadas 

ao enfrentamento dos impactos financeiros no setor elétrico decorrentes da situação de escassez hídrica. 

Entretanto o 3º fato é de suma importância, este traz prejuízo de mais R$ 10,8 bilhões em valores 

nominais de 2023 a 2025, entretanto é ainda mais fulminante para a sustentabilidade e eficiência 

energética, por não cessa em 2025, ou seja, há perpetuação do prejuízo. 

Os resultados apurados da energia não economizada, segundo a pegada ecológica (“Footprint”), 

determinou o prejuízo acumulado pelo envio do recurso para o CDE equivalente à retirada de 73.688,73 

Toneladas de CO2 da atmosfera a cada ano considerando 10 anos de vida útil dos projetos. O que equivale 

ao plantio de 526.138 árvores e à retirada de 61.407 carros de circulação por ano.  

 
 

   

       

 
 
 

A ausência da aplicação do recurso impossibilita a economia de energia TOTAL de 10.822.785 MWh. A título 

de comparação, pode-se afirmar que seria suficiente para atender os seguintes requisitos: 

a) abastecer 4.142.075 residências durante um ano.   

b) abastecer 49.704.902 residências durante um mês. 

c) abastecer uma cidade do tamanho de Florianópolis por cerca de 8,3 anos. 

  
Portanto, em valores anuais nominal, após 31/12/2022, não será investimento cerca de R$ 285 milhões 

determina o prejuízo de 3.607.595 MWh de energia não economizada nos programas desenvolvidos pelas 

concessionárias de distribuição de energia elétrica, prejuízo a sociedade de cerca de R$ 3,6 bilhões 

(competividade perdida em forma de aumento de tarifa de energia) e o Procel terá de redução de investimentos 

de mais R$ 71,25 milhões, isso em valores nominais. 
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