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Benefícios para o Estado 
de Rondônia  

 
Enquanto persistir o estado 
de calamidade, vedar o 
corte no fornecimento de 
energia elétrica em razão de 
inadimplência dos 
consumidores residenciais, 
daqueles que exercem 
atividades 
essenciais, dos que 
dependam de equipamentos 
elétricos de suporte à vida, 
bem como daqueles que 
tiveram dificultado o 
pagamento de suas faturas, 
com a finalidade de 
preservar o acesso ao 
serviço de energia elétrica.  
 

 
Altera dispositivos do 
arcabouço legal do setor 
elétrico, incluindo a 
introdução de mecanismos 
de remanejamento de 
recursos para fins de 
modicidade tarifária.  
Para viabilizar a modicidade 
tarifária, a MP destina 
recursos não 
comprometidos de projetos 
de (P&D) e eficiência 
energética para a Conta de 
Desenvolvimento 
Energético (CDE), em favor 
da modicidade tarifária, até 
o ano de 2025. Serão 
remanejados recursos de 
projetos não iniciados, 
reprovados ou cuja execução 
não tenha sido comprovada. 

 
Introdução de dispositivo 
adicional, na forma da 
emenda do Relator 
apresentada, que permitiu o 
resgate de outro dispositivo 
que expirou com o término 
da validade da MPV 
950/2020, e que 
possibilitava o pagamento 
pela CDE de despesas 
relacionadas à Conta-COVID. 

 
Permitir a utilização dos 
recursos provenientes das 
operações financeiras para 
que as distribuidoras 
negociem com os 
consumidores atendidos em 
alta tensão o diferimento de 
pagamentos relativos à 
demanda contratada de 
energia elétrica. 
Beneficiando a Indústria 
como forma de contribuir 
para a sustentabilidade das 
empresas e dos empregos. 
 

 
A realização de reformas 
estruturais no setor de 
energia elétrica.  
Permite, a instituição de 
mecanismo competitivo de 
descontratação ou redução 
da energia contratada pelas 
distribuidoras de energia 
elétrica, o que possibilitará 
que essas empresas se 
desfaçam de seus 
excedentes involuntários de 
energia contratada. 
Gerando diminuição no 
custo da energia para o 
consumidor. 

 
 A equalização, entre os 
agentes localizados nos 
Estados de uma mesma 
região geográfica, do custo 
unitário do encargo tarifário 
das quotas anuais da CDE. 
Até então, os Estados do 
Acre e de Rondônia 
pagavam quotas de CDE 
superiores às dos demais 
Estados da Região Norte. 

 
 

 
 

 
 



 Para cobertura dos 
descontos tarifários 
autorizou utilizar recursos da 
conta de P&D para a conta 
CDE, dos projetos que ainda 
não tenham sido utilizados 
pelos titulares de outorga, 
ressalvados os recursos 
associados a projetos já 
aprovados ou em processo 
de aprovação pela Aneel. 
Viabilizando R$ 3,4 bilhões 
na MP 998.  
 
 

A existência de recursos não 
utilizados em projetos de 
P&D e eficiência energética 
da ordem de R$ 3,4 bilhões 
representa uma 
oportunidade de mitigar os 
potenciais aumentos 
tarifários advindos dos 
efeitos da pandemia. O 
direcionamento desses 
recursos para a CDE para fins 
de modicidade tarifária 
representa alívio para o 
consumidor de energia 
elétrica, que sofre com 
aumentos tarifários 
historicamente acima dos 
índices inflacionários. 

Diminuição de tarifa e 
capitalização que evitará ou 
diminuirá o aumento de 
tarifa na região norte pelo 
período de 5 anos e até 
2021 em Rondônia no 
percentual de – 30,74%.  
Gestão do relator viabilizou 
adequação no aumento 
percentual da redução de 
tarifas para o Estado de 
Rondônia. 
Acordo do MME com o 
relator viabilizou a 
aprovação de um PL para 
incentivar as energias 
renováveis no País.    
 

 
Prover recursos, 
exclusivamente por meio de 
encargo tarifário, e permitir 
a amortização de operações 
financeiras vinculadas a 
medidas de enfrentamento 
aos impactos no setor 
elétrico decorrentes do 
estado de calamidade 
pública, viando atender às 
distribuidoras de energia 
elétrica, com empréstimos. 
Evitando desequilíbrio 
econômico-financeiro que 
gera tarifa extraordinária. 
 
 

 
Importante destacar que o 
término da validade da 
Medida Provisória nº 950, de 
2020, colocou em risco 
algumas medidas que 
garantiriam a correta 
aplicação e arrecadação de 
recursos relacionado à 
Conta-Covid. Nesse sentido o 
parecer da MP 998 
possibilitará a distribuição 
entre os consumidores 
ligados ao SIN dos custos 
decorrentes dos impactos 
da pandemia sobre o setor 
de energia. 

 
Prover recursos, 
exclusivamente por meio de 
encargo tarifário, e permitir 
a amortização de operações 
financeiras vinculadas a 
medidas de enfrentamento 
aos impactos no setor 
elétrico decorrentes do 
estado de calamidade 
pública.  

 

 


