Carta Idec nº 161/2018/Coex
São Paulo, 20 de junho de 2018
Ao
Ilmo. Sr. Eduardo Azevedo Rodrigues
Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético
Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, 5º andar
Brasília - Distrito Federal
70065-900 - DF - Brasil
E-mail: spe@mme.gov.br
Assunto: Manifestação de Apoio à Alocação de Recursos do CDE para GD
Prezado Sr. Eduardo Rodrigues,

O Idec – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – é uma associação de
consumidores, sem fins lucrativos, de utilidade pública federal, criada em julho de
1987 e mantida por seus associados. A missão do Idec é a defesa dos consumidores,
na sua concepção mais ampla, representando-os nas relações jurídicas de qualquer
espécie, promovendo a educação, a conscientização, a defesa dos direitos do
consumidor e a ética nas relações de consumo, com total independência política e
econômica.
O Instituto tem seis programas temáticos prioritários: (i) Alimentação Saudável,
(ii) Telecomunicações e Direitos Digitais, (iii) Educação e Serviços Financeiros, (iv)
Saúde, (v) Mobilidade Urbana e (vi) Energia e Sustentabilidade. Todos os programas
acompanham e discutem temas de interesse do consumidor, sobretudo aqueles
referentes à transparência, acesso à informação, qualidade na prestação dos serviços
públicos, impactos na saúde e no meio ambiente, dentre outros.
Especificamente o Programa de Energia e Sustentabilidade defende o
incentivo às fontes de energia renováveis, a transparência no setor elétrico brasileiro
e o aumento dos níveis de eficiência energética, reduzindo seus impactos
socioambientais. Por isso, manifestamos nosso total apoio à proposta do Ilmo. Sr.
Secretário, apresentada por ocasião do Congresso Brasil Solar Power, em 13 de
junho, no Rio de Janeiro, no sentido da destinação de recursos provenientes da CDE
para o incentivo à geração distribuída. Tal medida, não só poderá contribuir para a

redução dos gastos de consumidores com a conta de energia elétrica, mas também
é uma importante medida para a mitigação das mudanças climáticas.
Reforçamos que o Idec enviou contribuições para a Consulta Pública do MME
nº 45/2018 (Plano de Redução Estrutural das Despesas da Conta de
Desenvolvimento Energético - CDE) e as propostas apresentadas contemplam o
incentivo às fontes renováveis, prioritariamente para projetos de pequena
escala e geração distribuída. E, no caso da geração distribuída, o foco deve ser a
categoria de consumidores residenciais, principalmente os beneficiários da TSEE, em
atendimento ao objetivo da sua criação, que é a promoção da universalização e a
competitividade de fontes alternativas.
O Idec, em alinhamento com a sua missão e valores e como organização da
sociedade civil de interesse público, defendendo os interesses e necessidades
prioritárias do cidadão, sobretudo aquele mais desassistido e, cumprindo o seu papel
de promover transparência na aplicação dos recursos públicos, solicita ao Ilmo.
Senhor que dentro do menor prazo possível seja lançada uma chamada pública para
que os consumidores de baixa renda possam ser beneficiados.
Certos de sua atenção, agradecemos antecipadamente.
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