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COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS 
 

 
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

 
ATO REGULATÓRIO: Audiência Pública nº 047/2017 

 
EMENTA:  

cujo objetivo é o de Obter subsídios para o aprimoramento da minuta do Edital e respectivos anexos do Leilão 
de Transmissão nº 2/2017, destinado à contratação de serviço público de transmissão de energia elétrica, 
referente à construção, à operação e à manutenção de linhas de transmissão, subestações e demais instalações 
integrantes da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional - SIN 

 

 

FINANCIAMENTO PÚBLICO PARA EMPRESAS ESTATAIS  
A base de desenvolvimento de um país como o Brasil é o investimento contínuo em infraestrutura, em particular, de energia elétrica. A sociedade em geral e os agentes do 
setor elétrico têm constatado que o parque de geração e os ativos de transmissão de energia elétrica existentes no país são insuficientes para atender à demanda que se fará 
presente com a esperada retomada do crescimento sustentável da atividade econômica. Mas a situação atual de crise financeira tem colocado para o Brasil um grande 
desafio: viabilizar os investimentos necessários em infraestrutura em um cenário de escassez de recursos disponíveis para financiamento e de menor apetite dos 
investidores privados.  
 
Restrições hidrológicas no passado recente forçaram uma mudança na matriz energética brasileira com a utilização de fontes de energia mais caras. A situação só não foi 
pior porque a reduzida atividade econômica inibia o consumo de energia elétrica. O retorno do crescimento econômico, porém, exigirá uma estratégia de expansão da 
oferta de energia capaz de garantir o fornecimento de longo prazo, mesmo em cenários hidrológicos desfavoráveis. 
 
Para se garantir um crescimento econômico sustentável, será necessário viabilizar investimentos de grande porte, exigindo um volume expressivo de recursos e um 
número elevado de agentes para atender à demanda de energia elétrica. A expansão da capacidade instalada necessitará, certamente, da contribuição estatal. Entretanto, as 
regras do contingenciamento de crédito têm imposto às empresas estatais um tratamento não isonômico em relação aos demais agentes do setor, o que, em um ambiente 
competitivo, é extremamente injusto e lhes tem, via de regra, sido prejudicial, pois não garante a elas a liberdade de escolha da fonte de financiamento mais atrativa para 
investimentos, com prazos e custos compatíveis com a maturação dos projetos, como é reconhecidamente o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - 
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BNDES, principal fonte de recursos de longo prazo no País. Há que se ressaltar, ainda, a dificuldade que isso promove na formação de parcerias com a iniciativa privada 
para os grandes projetos do setor elétrico colocados em licitação pela ANEEL, mesmo quando se possui o apelo da capacitação técnica, uma vez que as instituições 
financeiras não podem aceitar as garantias corporativas das acionistas estatais, a não ser que o empreendimento faça parte do Programa de Aceleração do Crescimento - 
PAC. É que as regras de contingenciamento de crédito ao setor público, mesmo com as alterações promovidas pela recente Resolução nº 4.589, de 29 de junho de 2017, 
do Banco Central do Brasil, limitam os bancos no recebimento de garantia da empresa estatal, mesmo sendo ela uma empresa não-dependente à luz da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Para melhor entendimento, uma empresa estatal não-dependente é aquela que não recebe do ente controlador recursos financeiros para 
pagamento de despesas e sua estrutura de custos é totalmente atendida pela geração de caixa de suas operações.  
 
Governo Federal tem dado sinais de que pode corrigir esse tratamento desigual, permitindo que algumas empresas se isentem desta restrição, como são os casos da 
Petrobras Transportes S.A. (Resolução do BACEN nº 3.439, de 30/01/2007), de alguns projetos da Eletrobrás com algumas empresas estaduais de energia elétrica 
(Resolução do BACEN nº 3.511, de 30/11/2007) e, mais recentemente, da Petrobras (Resolução do BACEN nº 3.628, de 30/10/2008), que se beneficiaram de uma 
flexibilização das regras do contingenciamento de crédito ao setor público. Essa condição privilegiada foi confirmada na Resolução do BACEN nº 4.589/2017. 
Governo Federal tem dado sinais de que pode corrigir esse tratamento desigual, permitindo que algumas empresas se isentem desta restrição, como são os casos da 
Petrobras Transportes S.A. (Resolução do BACEN nº 3.439, de 30/01/2007), de alguns projetos da Eletrobrás com algumas empresas estaduais de energia elétrica 
(Resolução do BACEN nº 3.511, de 30/11/2007) e, mais recentemente, da Petrobras (Resolução do BACEN nº 3.628, de 30/10/2008), que se beneficiaram de uma 
flexibilização das regras do contingenciamento de crédito ao setor público. Essa condição privilegiada foi confirmada na Resolução do BACEN nº 4.589/2017. 
 
CEMIG entende, a propósito, que a flexibilização das regras do contingenciamento de crédito ao setor público poderia se dar, definitivamente, através de uma nova 
Resolução do Banco Central excluindo as empresas estatais não-dependentes das limitações impostas pela Resolução nº 4.589/2017, sem representar risco de 
comprometimento da busca pelo superávit fiscal do governo federal. Também a Resolução nº 2515/1998, que estabelece critérios para credenciamento e autorização de 
operações de crédito externo, poderia ser revista para isentar as empresas estatais não-dependentes das restrições nela estabelecidas.  
Considerando que a elaboração de um Projeto de Lei para regulamentar o art. 173 da Constituição Federal é um esforço de maior envergadura, entendemos que a 
flexibilização das regras do contingenciamento de crédito poderia ser um passo no sentido da equiparação entre empresas estatais e privadas contribuindo para um regime 
econômico isonômico, beneficiando aquelas empresas com sólida estrutura financeira, moderna estrutura de  
governança e de relacionamento com o mercado, robusta geração de caixa e projetos rentáveis.  
Dessa forma, a Resolução nº 4.589/2017 deveria ser alterada em seu artigo 4º, parágrafo 4º, que flexibilizaria as restrições no recebimento de garantia ao estabelecer que a 
vedação prevista no inciso IV do caput não abrange a concessão de garantias por empresas do setor de energia elétrica, no âmbito federal, estadual, municipal e distrital, a 
sociedade de propósito específico por elas constituída, limitada ao percentual de sua participação na referida sociedade, exclusivamente para realização de investimentos 
diretos ou indiretos na expansão da infraestrutura de energia elétrica ou para operações de compra e venda de energia elétrica.  
Também o artigo 5º da Resolução nº 4.589/2017 deveria incluir no parágrafo 2º um inciso IV, para não incluir no valor global referido no caput, as operações de 
refinanciamento de dívida de empresas do setor elétrico, sendo que as operações financeiras objeto deste item poderão ser realizadas no período de até 2 meses, anteriores 
ou posteriores, ao vencimento da dívida original, bem como um inciso V, para não incluir no valor global referido no caput as operações destinadas ao financiamento de 
empresas estatais não-dependentes. 
 
As sugestões aqui apresentadas visam posicionar os agentes na Audiência Pública, em defesa da flexibilização das regras do contingenciamento de crédito para as 
empresas estatais não-dependentes. 
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