Lei nº 14.300/2022 - Nova LEI DA GD

Saiba primeiro!
Canal TELEGRAM do INEL:
h;ps://t.me/canalinel

2

Entre do grupo de seu estado
agora!

3

Breve Histórico
ANEEL propõe “taxação” de 62%
sobre a energia compensada;
• Primeira manifestação pró• GD;
São realizadas no Congresso,
PL5.829 apresentado.
•

2018

•
•
•

ANEEL apresenta minuta de resolução
com “taxação” de 62%;
Segunda manifestação pró-GD;
Acordo é firmado em prol do PL 5.829;
PL é aprovado na Câmara e no Senado.

2020
2019

•

•

ANEEL abre consulta pública em
maio e audiência pública em
dezembro

2022
2021

•

TCU exige que a ANEEL
apresente plano para eliminar
“diferenciação tarifária”.

•

PL 5.829/2019 é sancionado e
vira a Lei 14.300/2022.

Próximos Marcos Temporais da LEI 14.300
Janeiro - Limite para solicitação de acesso
com regras de compensação atuais (1 para 1);
Janeiro - Início da cobrança do Fio de
Distribuição para novos entrantes;
Julho - Cálculo valoração da GD, pela ANEEL;
Julho - Limite da solicitação de acesso com
transição até 2031.

2022

Janeiro - Fim do período de transição e
Novo valor a ser definido pela ANEEL para os
solicitantes pós- julho/2023.

...
2023

Janeiro - Sanção da Lei;
Abril - Fechamento de contrato com ou apres. das g arantias
de fiel cumprimento dos projetos > 500 kW com pare c e r de
acesso válido;
Julho - Diretrizes valoração da GD, pelo CNPE
Julho - Adequação de regulamentos, normas e
procedimentos da ANEEL e distribuidoras.

2031
2029

Janeiro - Fim do período de transição e
Novo valor a ser definido pela ANEEL para os
solicitantes pós- julho/2023.

LEI 14.300/2022:
PRINCIPAIS PONTOS
•Direito Adquirido: regras mantidas para os projetos já existentes ou com “Solicitação de Acesso”
protocolada até em até 12 meses da publicação da Lei da Geração Distribuída.
Ou seja: até 31 de dezembro de 2045, os micro e minigeradores já existentes e os e que
protocolarem acesso na distribuidora em até 12 meses da publicação da Lei, pagarão todos
componentes da tarifa somente sobre a diferença, se positiva, entre o valor consumido da rede
e o valor compensado via SCEE, como já ocorre atualmente.
Novidade :
1) Usinas Flutuantes: 6 ilhas de 5 MW.
2) REIDI : benefício para GD.

LEI 14.300/2022
Garantia de fiel cumprimento:
Art. 4º da Lei 14.300/2022: 1) 2,5% projetos maiores que 500 KW até 1.000 KW.
2) 5 % projetos maiores que 1.000 KW.
Garantia de fiel cumprimento: a maneira do “depósito caução ainda será definida
pela ANEEL.
O que passa a valer com 90 dias? PROJETOS ACIMA 500 KW , com exceção de
projetos de geração compartilhada.

Troca de Titularidade:
Art. 2ª, § 1º da lei 14.300/22, e art. 3º: Consórcio, cooperativa, condomínio
voluntário/ edilício ou associação poderão transferir a titularidade das contas de
energia.
Quando poderá ser feita? Antes ou depois da conexão

LEI 14.300/2022
Geração Compartilhada:
Quais os novos modelos? Condomínio Voluntário, Condomínio Edilício e Associação civil.
Como isso facilita o negócio, na prática? Agilidade e menos burocracia
Venda de energia/ Chamada Pública:
Quando pode? Distribuidoras de ENERGIA irão cadastrar as empresas
especializadas interessadas em participar.

Quando não pode? Quando não for feito processo de concorrência .
Norma pendente de regulamentação específica da ANEEL.

OBRIGADA!!
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