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Introdução

O Setor Elétrico Brasileiro é um ambiente regulado cujas regras são determinadas
pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, respeitando as determinações
legais, fruto de discussões políticas que ocorrem no congresso nacional.

O momento por que passa o setor está refletido nos valores das tarifas homologadas
pela Agência e sua compreensão permite que os diversos agentes presentes nesse
ambiente, sejam usuários ou prestadores de serviços públicos, possam administrar
de forma efetiva um importante componente de seu orçamento.

A busca por inovações voltadas para a segurança energética do suprimento, bem
como seus reflexos na tarifa com vistas à modicidade tarifária são preocupações dos
Conselhos de Consumidores, único agente dentro do ambiente regulado da
prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica a defender os interesses
dos consumidores.

O cenário atual do setor elétrico brasileiro impõe mudanças não só nos hábitos de
consumo, mas também nas ações governamentais e nesse sentido, a ANEEL acerta
ao colocar em discussão regras que poderão incentivar o uso de fontes renováveis
como energia solar fotovoltaica, eólica, biomassa, biogás e pequenas centrais
hidrelétricas – PCH.

Entretanto, tal discussão deve ser vista em um âmbito maior envolvendo também
aspectos de viabilidade econômico-financeira e atratividade das mudanças sob o
ponto de vista de investimento.

Assim, em conformidade com seus direitos regulatórios em consonância com a
Resolução 451/2011, os Conselhos de Consumidores da Área de Concessão da CPFL
Paulista e CPFL Piratininga apresentam suas contribuições no âmbito do processo
de Audiência Pública 026/2015, cujo objetivo é “obter subsídios e informações
adicionais para o aprimoramento da proposta de Resolução Normativa que revisa a
Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, e a Seção 3.7 do Módulo 3 do
PRODIST”.
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Contribuições

A partir dos documentos disponibiliizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL – para debater aprimoramentos na Resolução Normativa 482/2012 e seus
respectivos reflexos nos Procedimentos de Distribuição, os Conselhos de
Consumidores das Áreas de Concessão da CPFL Paulista e CPFL Piratininga
apresentam seus posicionamentos.

a) Considerações tributárias – ICMS

Os Conselhos de consumidores entendem que foi oportuno trazer à
discussão um importante aspecto das análises de retorno de investimento e
viabilidade econômico-financeiro dos investimentos em Geração Distribuída
– GD: os tributos envolvidos, em especial o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços – ICMS.

O fato de o Governo do Estado de São Paulo ser um dos signatários da
autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ – para
que a cobrança de ICMS ocorra sobre o saldo positivo d diferença entre a
energia adquirida da distribuidora e a energia requerida (compensação) está
de acordo com os anseios dos consumidores, entretanto, há que se
regulamentar tal autorização, o que ainda não foi realizado.

CONTRIBUIÇÃO:
Assim como atuou junto ao CONFAZ apresentando análises sobre o tema, a
ANEEL poderia continuar seguindo essa linha e enviar ofício para os
Governos de Estado no sentido de ratificar a importância da adesão à
autorização, bem como sua rápida regulamentação em prol da modicidade
tarifária, sem diferenciar as partes que compõem a tarifa (TUSD + TE).
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b) Certificação de equipamentos

Para os Conselhos tanto a ANEEL quanto o INMETRO possuem competência
para discutir sobre o tema, entretanto, a expectativa dos consumidores é
que haja competição no mercado para que os custos possam atingir níveis
atrativos para o desenvolvimento da GD, principalmente a fotovoltaica,
objeto desse tema.

CONTRIBUIÇÃO:
Que a ANEEL faça gestão junto ao INMETRO para que, aproveitando a
suspensão momentânea das exigências da certificação compulsória, o seu
reestabelecimento apresente prazos adequados para que o consumidor não
fique refém de poucas opções, o que certamente encareceria o custo de
implantação. Os prazos para nova entrada em vigor deverão ser mais
flexíveis.

c) Definição de novos limites para micro e minigeração

No entedimento dos Conselhos os valores apresentados de 3 MW para PCH’s
e 5 MW para as demais fontes atendem às expectativas dos consumidores.
Entretanto, reduzir o limite da microgeração fará com que uma importante
faixa de consumidores da baixa tensão com maior predisposição para aderir
à GD possamo ter seus interesses comprometidos em face de eventuais
incentivos e prazos regulamentares para implantação.

CONTRIBUIÇÃO:
Que sejam mantidos os limites propostos de 3MW e 5MW para a
minigeração e que o limite da microgeração permaneça em 100 kW, sem
redução, já eventuais aspectos técnicos na rede poderão ser perfeitamente
bem administrados pela distribuidora.
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d) Compensação de energia por diferentes CNPJ’s ou CPF’s

A possibilidade de compensação de energia entre unidades consumidoras de
diferentes CNPJ’s ou CPF’s certamente será um excelente indutor para a GD,
entretanto, a Agência peca ao simplesmente falar em “condomínios
residenciais e comerciais, pois eles fazem parte de uma comunhão de
interesse de fato, não necessariamente com o mesmo titular”.

A interpretação legal para condomínio é apresentada pelas Leis 4.591/64 –
Lei do Condomínio – e Lei 10.406/02 – Código Civil Brasileiro, cujos reflexos
ante ao colocado pela Agência torna a visão de condomínio mais complexa.
Como ficam conjuntos habitacionais como projeto “Minha casa, minha vida”
– caracterizado como condomínio? Qual a situação para condomínios
industriais ? Um pólo sendo condomínio seria beneficiado igualmente ?
Como ficam áreas de servidão? São contíguas ? Uma Associação também
não se inclui pelo fato de representar uma “comunhão de interesses”?

CONTRIBUIÇÃO:
Que a ANEEL caracterize melhor o conceito de condomínio, apoiada nos
dispositivos legais, e, se entender necessário colocar proposta de resolução
específica em processo de Audiência Pública.
Que o conceito de “área contígua” seja detalhado para áreas de servidão
pública.
Que seja esclarecida a situação de “Associações” e “Consórcios”.

e) Limite de instalação em Baixa Tensão

CONTRIBUIÇÃO:
Que o limite de instalação de sistemas fotovoltaicos e eólicos na baixa
tensão seja de até 20% acima da potência instalada, pois, dessa forma,
haverá folga para a unidade consumidora suprir períodos de baixa geração o
que diminuirá o retorno do investimento, aumentando as chances de uma
efetiva implantação desses sistemas.
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f) Informações a constarem na fatura dos sistemas de compensação

Para os Conselhos as informações apresentadas na Nota Técnica em
discussão devem ser no mínimo aquelas relacionadas.

CONTRIBUIÇÃO:
Que a ANEEL incentive e autorize o uso de outras mídias, que não apenas a
impressa, para disponibilizar tais informações.

g) Crédito do sistema de compensação em energia – kWh

CONTRIBUIÇÃO:
Que a ANEEL mantenha o proposto no processo de Audiência Pública
contabilizando as eventuais compensações de energia em kWh e não em
valores monetários.

h) Repasse dos custos do sistema de medição

No entendimento dos Conselhos o repasse dos custos para a distribuidora
poderá servir de mais um atenuador no cálculo do retorno dos investimentos
para implantação de geração fotovoltaica, auxiliando em seu
desenvovimento no país.

CONTRIBUIÇÃO:
Que a ANEEL mantenha a proposta colocada em discussão e seja mantido o
repasse dos custos para a distribuidora.
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i) Fonte de financiamento

Embora fora do objetivo desse processo de Audiência Pública, os Conselhos
entendem que o desenvovimento da GD no país ainda está muito atrelado à
disponibilidade de recursos financeiros, principalmente para os usuários da
microgeração.
Assim, torna-se oportuno apresentar a possibilidade de serem utilizados
recursos da rubrica P&D e Eficiência Energética (EE) para contemplar,
princialmente no aspecto da EE, instalação de unidades microgeradoras em
sistema de GD.

CONTRIBUIÇÃO:
Que a ANEEL apresente um projeto padrão para ser contemplado com
recursos de Eficiência Energética e que se encaixem como elegível para uso
desses recursos.

Ciente de termos atuado em conformidade com as regras às quais somos
submetidos, esperamos ter nossas contribuições acolhidas e eventuais negações
justificadas por meio de nota técnica.

Cordialmente,

Dra. Andreia Gomes de Oliveira
Presidente COCEN CPFL Paulista

Representante da Classe Residencial

Darci Fernandes Pimentel
Presidente COCEN CPFL Piratininga

Representante da classe Poder Público


