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AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 
 
 
ATO REGULATÓRIO:     Para 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 
 
 
 
 

EMENTA: Sugerir mais um mecanismo eficiente – LIBERAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE FGTS - como 
forma de potencializar a expansão das instalações dos sistemas residenciais com geração 
distribuída, ao lado da já proposta já realizadas da isenção do ICMS e da participação de unidades 
consumidoras reunidas por comunhão de interesses de fato. 
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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 
 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTITUIÇÃO 

Para se incluir na revisão da 
Resolução Normativa nº 482, 

de 17 de abril de 2012, e a 
Seção 3.7 do Módulo 3 do 

PRODIST 

Ficamos muito satisfeitos ao tomar conhecimento dos 
avanços já propostos para a Resolução Normativa irá 
revisa a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 
2012, e a Seção 3.7 do Módulo 3 do PRODIST no que diz 
respeito a isenção do ICMS – já realidade em alguns 
estados – e da possibilidade de participação de 
unidades consumidoras reunidas por comunhão de 
interesses de fato. 
 
Visando uma maior potencialização da expansão das 
instalações dos sistemas residenciais com geração 
distribuída ao lado desses dois mecanismos já 
propostos, gostaríamos de sugerir uma alternativa, a 
nosso ver extremamente eficaz, no que diz respeito a 
incontáveis famílias que se interessariam pela 
implantação do sistema de energia solar ligado à rede, 
mas que não o farão tendo em vista sua incapacidade 
financeira para custear sua aquisição e instalação. 
 
É de conhecimento geral que para a implantação de um 
sistema de geração de energia solar ligado à rede capaz 
de gerar 200kWh, mensais suficientes para cobrir o 
consumo médio das famílias brasileiras de 150 a 170 
kWh, tornando-as assim auto suficientes, são 
necessários cerca de R$12.000,00. 
 
Como para a maioria, ou para enorme parte das famílias 
interessadas na referida geração, como é o caso da 
minha família, seria impossível a realização desse 
investimento por incapacidade financeira, gostaria de 
sugerir a autorização da UTILIZAÇÃO DOS SALDOS 
DAS CONTAS DE FGTS dos membros da família, como 
o titular da conta de energia, seu cônjuge, e talvez até 
de filhos. 

Como trata-se de projetos RESIDENCIAIS 
de geração de energia solar, certamente, 
a incapacidade financeira de inúmeras 

famílias interessadas talvez configure-se 
como a principal barreira à – tão desejada 

por todos – expansão da geração de 
energia solar no Brasil. 

 
A liberação do uso do FGTS dos 

membros das famílias interessadas COM 
A FINALIDADE EXCLUSIVA de custear a 

implantação dos projetos geração ligados 
à rede, certamente teria impacto nos 

cenários projetados para o crescimento 
do número de consumidores residenciais 
com geração distribuída ATÉ MAIOR que 

as duas propostas já realizadas – 
certamente muito importantes – de 

isenção do ICMS e da possibilidade de 
participação de unidades consumidoras 
reunidas por comunhão de interesses de 

fato. 

 


