"Agenda 2030 do
Poder Judiciário"

Universalização
Capilaridade

Agenda 2030

Distribuidoras de Energia: protagonistas na agenda
2030

Rodolfo Sirol, da CPFL Energia, assume a
presidência do Conselho da Rede Brasil do
Pacto Global
Nações Unidas, 15 de setembro de 2021 - O Secretário-geral da ONU,
António Guterres, anunciou hoje a nomeação de Solange Ribeiro,
Diretora-Presidente Adjunta da Neoenergia, como a nova Vice-presidente
do Conselho do Pacto Global da ONU. O Pacto Global da ONU é a maior
iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. Seu Conselho se
reúne duas vezes ao ano e incentiva seus representantes a participarem
dos assuntos relevantes ao planeta e à sociedade.

De 2000 a 2013, mais de 5% da população mundial obteve acesso à eletricidade (de
79,313% para 84,58%). Para os próximos anos a tendência é aumentar a demanda por
energia barata. Contudo, combustíveis fósseis e suas emissões de gases de efeito estufa
provocam mudanças drásticas no clima. Atender às necessidades da economia e proteger o
meio ambiente é um dos grandes desafios para o desenvolvimento sustentável. Nesse
sentido, o ODS 7 reconhece a importância e traça metas focadas na transição energética, de
fontes não renováveis e poluidoras, para fontes renováveis limpas, com especial atenção às
necessidades das pessoas e países em situação de maior vulnerabilidade.

Metas do Objetivo 7
7.b Até 2030, expandir a infraestrutura e modernizar a tecnologia para o fornecimento de serviços de
energia modernos e sustentáveis para todos nos países em desenvolvimento, particularmente nos
países de menor desenvolvimento relativo, nos pequenos Estados insulares em desenvolvimento e nos
países em desenvolvimento sem litoral, de acordo com seus respectivos programas de apoio
7.a Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e tecnologias de
energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de combustíveis
fósseis avançadas e mais limpas, e promover o investimento em infraestrutura de energia e em
tecnologias de energia limpa
7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética
7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética
global
7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de
energia

Metas do Objetivo 7
7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da
eficiência energética

LEI No 9.991, DE 24 DE JULHO DE 2000.
Dispõe sobre realização de investimentos em
pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética por
parte das empresas concessionárias, permissionárias e
autorizadas do setor de energia elétrica, e dá outras
providências.
Art. 1o As concessionárias e permissionárias de serviços públicos
de distribuição de energia elétrica ficam obrigadas a aplicar,
anualmente, o montante de, no mínimo, setenta e cinco
centésimos por cento de sua receita operacional líquida em
pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e, no mínimo,
vinte e cinco centésimos por cento em programas de eficiência
energética no uso final, observado o seguinte:
I – até 31 de dezembro de 2022, os percentuais mínimos
definidos no caput deste artigo serão 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;
(Redação dada pela Lei nº 13.203, de 2015)
LEI No 14.120, DE 1 DE MARÇO 2021
cria alterações relevantes na
LEI 9.991

Metas do Objetivo 7
7.2 Até 2030, aumentar substancialmente a participação
de energias renováveis na matriz energética global

Modernização do Setor

PL 414/2021 – Deputado Fernando Filho
PL 1917/2015 – Deputado Édio Lopes

Estímulo fontes renováveis

7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável,
moderno e a preços acessíveis a serviços de energia

PL 5829/2019 – Senador Marcos Rogério

SUSTENTABILIDADE
Capacidade de criar meios para suprir as necessidades básicas do
presente sem que isso afete as gerações futuras, normalmente se
relaciona com ações econômicas, sociais, culturais e ambientais.
Qualidade ou propriedade do que é sustentável, do que é necessário à
conservação da vida.

O que está ocorre dentro do mercado de energia elétrica
na chamada transição energética? As políticas públicas
resguardam a segurança dos serviços para os usuários,
com isonomia e preços acessíveis? E a sustentabilidade?

Matriz elétrica brasileira é referência
mundial
As fontes renováveis são maduras e
muito competitivas
Altos subsídios e ineficiências alocativas de
custos sobreoneram a tarifa dos consumidores
cativos na migração para o livre ou geração
distribuída
A segurança do sistema é predominantemente
custeada pelos consumidores cativos
50% da conta de luz são de tributos e encargos

A Sustentabilidade no setor elétrico exige:
• Segurança do sistema paga por todos os usuários
• Redução drástica de subsídios e
tributos
• Definição de rateio isonômico para os contratos
legados

• Separação da energia / operação de rede
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