PROJETO DE LEI N.º 2.860, DE 2019
(Da Sra. Iracema Portella)
Dispõe sobre incentivos à geração distribuída a partir de fontes
renováveis.

DESPACHO:
APENSE-SE AO PL-4503/2016.
APRECIAÇÃO:
Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO INICIAL
Art. 137, caput - RICD
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre incentivos à geração distribuída a partir
de fontes renováveis e altera a Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art. 2º As concessionárias e permissionárias de distribuição de
energia elétrica deverão considerar o montante gerado pela unidade consumidora a
partir de fonte hidráulica, solar, eólica, biomassa ou cogeração qualificada, cuja
potência instalada seja menor ou igual a 1 MW (um megawatt), quando for o caso,
para fins de faturamento.
§ 1º A unidade consumidora que possua central de geração de
energia elétrica nos termos referidos no caput poderá abater da energia que consumir
da rede de distribuição a quantidade que nela injetar.
§ 2º Quando, em determinado período de faturamento, a quantidade
de energia injetada na rede for superior à dela absorvida, as concessionárias e
permissionárias do serviço de distribuição de energia elétrica deverão utilizar o
excedente que não tenha sido compensado no ciclo de faturamento corrente para
abater o consumo medido em meses subsequentes.
§ 3º Os custos relativos às adaptações do sistema de medição
necessárias para implantação do disposto neste artigo serão de responsabilidade das
unidades consumidoras.
§ 4º Quando for o caso, a diferença positiva entre a energia
consumida e a injetada na rede de distribuição será o montante a ser considerado
para o cálculo dos descontos referentes à tarifa social de energia elétrica de que trata
o art. 1º da Lei nº 12.212, de 20 de janeiro de 2010.
Art. 3º O inciso II do art. 8º da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de
1995, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea l:
“Art. 8º ..........................................................................................
......................................................................................................
II - .................................................................................................
......................................................................................................
l) às despesas referentes à aquisição e instalação de equipamentos
para aproveitamento da energia solar para a geração de energia
elétrica na própria residência do contribuinte, até o limite de R$
40.000,00 (quarenta mil reais).
........................................................................................... (NR)”
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Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO
A geração distribuída de energia elétrica é um segmento de grande
potencial para incremento da segurança energética do País. A geração no local de
consumo possibilita o adiamento de investimentos em expansão dos sistemas de
transmissão e distribuição, além da redução no carregamento das redes existentes e
da minimização das perdas de energia elétrica inerentes a esses sistemas.
Uma vez que somente fontes renováveis se enquadram no projeto, há
inegável incentivo à expansão de capacidade de geração em bases de baixo impacto
ambiental. Além disso, propiciará maior diversificação, característica tão necessária a
uma matriz energética segura.
Conforme se depreende do projeto, o consumidor não poderá receber
pagamento em dinheiro pela geração de energia que vier a injetar na rede de
distribuição. Em vez disso, poderá abater a energia gerada do montante consumido.
Dessa forma, fica assegurado o equilíbrio econômico financeiro das concessionárias
de distribuição de energia elétrica.
Adicionalmente, foi introduzido um incentivo tributário que permite ao
consumidor realizar abatimento do valor investido nas instalações de geração
distribuída no imposto de renda da pessoa física. Dessa forma, o Estado poderá
incentivar diretamente os investimentos em infraestrutura destinada à geração de
energia limpa.
Ainda que alguma medida proposta nesse projeto possa ter sido, em
algum momento, objeto de matéria infralegal, sua conversão em lei permite maior
segurança jurídica ao investidor interessado no setor. Isso é especialmente importante
para a consolidação de uma política industrial sólida voltada ao segmento de geração
de energia. Como efeito dessa medida, espera-se o robustecimento da indústria e o
barateamento dos equipamentos, além da geração de empregos em território
nacional.
Pelos motivos apresentados, solicitamos apoio dos nobres pares para
aprovação célere deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, em 14 de maio de 2019.
Deputada IRACEMA PORTELLA (Progressistas/PI)
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
Coordenação de Organização da Informação Legislativa - CELEG
Serviço de Tratamento da Informação Legislativa - SETIL
Seção de Legislação Citada - SELEC

LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a Legislação do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
.......................................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
.......................................................................................................................................................
Art. 8º A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias;
b) a pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas; ao ensino fundamental; ao ensino médio; à educação superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização); e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico,
até o limite anual individual de: (“Caput” da alínea com redação dada pela Lei nº 11.482, de
31/5/2007)
1. R$ 2.480,66 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais e sessenta e seis centavos),
para o ano-calendário de 2007; (Item acrescido pela Lei nº 11.119, de 25/5/2005 e com nova
redação dada pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
2. R$ 2.592,29 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e nove centavos),
para o ano-calendário de 2008; (Item acrescido pela Lei nº 11.119, de 25/5/2005 e com nova
redação dada pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
3. R$ 2.708,94 (dois mil, setecentos e oito reais e noventa e quatro centavos), para
o ano-calendário de 2009; (Item acrescido pela Lei nº 11.119, de 25/5/2005 e com nova redação
dada pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
4. R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos) para
o ano-calendário de 2010; (Item acrescido pela Lei nº 11.119, de 25/5/2005 e com nova redação
dada pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011,
produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
5. (Item acrescido pela Lei nº 11.119, de 25/5/2005 e revogado pela Lei nº 11.482,
de 31/5/2007)
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6. R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos)
para o ano-calendário de 2011; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
7. R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos) para o anocalendário de 2012; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011, convertida
na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
8. R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos) para o
ano-calendário de 2013; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
9. R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
para o ano-calendário de 2014; e (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, e com redação dada pela Medida Provisória nº 670,
de 10/3/2015 , convertida na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
10. R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos),
a partir do ano-calendário de 2015; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 670, de
10/3/2015, convertida na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
c) à quantia, por dependente, de: (“Caput” da alínea com redação dada pela Lei nº
11.482, de 31/5/2007)
1. R$ 1.584,60 (mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), para o
ano-calendário de 2007; (Item acrescido pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
2. R$ 1.655,88 (mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta e oito centavos),
para o ano-calendário de 2008; (Item acrescido pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
3. R$ 1.730,40 (mil, setecentos e trinta reais e quarenta centavos), para o anocalendário de 2009; (Item acrescido pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007)
4. R$ 1.808,28 (mil, oitocentos e oito reais e vinte e oito centavos) para o anocalendário de 2010; (Item acrescido pela Lei nº 11.482, de 31/5/2007, com nova redação dada
pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011, convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011,
produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
5. R$ 1.889,64 (mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos)
para o ano-calendário de 2011; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
6. R$ 1.974,72 (mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos)
para o ano-calendário de 2012; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
7. R$ 2.063,64 (dois mil, sessenta e três reais e sessenta e quatro centavos) para o
ano-calendário de 2013; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, produzindo efeitos a partir de 1/4/2011)
8. R$ 2.156,52 (dois mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)
para o ano-calendário de 2014; e (Item acrescido pela Medida Provisória nº 528, de 25/3/2011,
convertida na Lei nº 12.469, de 26/8/2011, e com redação dada pela Medida Provisória nº 670,
de 10/3/2015 , convertida na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
9. R$ 2.275,08 (dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e oito centavos), a partir
do ano-calendário de 2015; (Item acrescido pela Medida Provisória nº 670, de 10/3/2015 ,
convertida na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;
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f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Alínea com redação dada pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008, produzindo efeitos a partir de
5/1/2007, de acordo com o inciso V do art. 41)
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6º da
Lei nº 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado, inclusive dos
leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
h) (VETADO na Lei nº 12.469, de 26/8/2011)
i) às contribuições para as entidades fechadas de previdência complementar de
natureza pública de que trata o § 15 do art. 40 da Constituição Federal, cujo ônus tenha sido do
contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da Previdência
Social. (Alínea acrescida pela Lei nº 12.832, de 20/6/2013, com redação dada pela Lei nº
13.043, de 13/11/2014, em vigor a partir de 1/1/2015)
j) (VETADO na Lei nº 13.149, de 21/7/2015)
§ 1º A quantia correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer
pessoa jurídica de direito público interno, ou por entidade de previdência privada, representada
pela soma dos valores mensais computados a partir do mês em que o contribuinte completar
sessenta e cinco anos de idade, não integrará a soma de que trata o inciso I.
§ 2º O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem como a
entidade que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da mesma
natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do
beneficiário.
§ 3º As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de
despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do caput deste artigo. (Parágrafo
com redação dada pela Lei nº 11.727, de 23/6/2008, produzindo efeitos a partir de 5/1/2007,
de acordo com o inciso V do art. 41)
§ 4º (VETADO na Lei nº 12.469, de 26/8/2011)
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Art. 9º O resultado da atividade rural, apurado na forma da Lei nº 8.023, de 12 de
abril de 1990, com as alterações posteriores, quando positivo, integrará a base de cálculo do
imposto definida no artigo anterior.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

LEI Nº 12.212, DE 20 DE JANEIRO DE 2010
Dispõe sobre a Tarifa Social de Energia
Elétrica; altera as Leis nºs 9.991, de 24 de julho
de 2000, 10.925, de 23 de julho de 2004, e
10.438, de 26 de abril de 2002; e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Tarifa Social de Energia Elétrica, criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril
de 2002, para os consumidores enquadrados na Subclasse Residencial Baixa Renda,
caracterizada por descontos incidentes sobre a tarifa aplicável à classe residencial das
distribuidoras de energia elétrica, será calculada de modo cumulativo, conforme indicado a
seguir:
I - para a parcela do consumo de energia elétrica inferior ou igual a 30 (trinta)
kWh/mês, o desconto será de 65% (sessenta e cinco por cento);
II - para a parcela do consumo compreendida entre 31 (trinta e um) kWh/mês e 100
(cem) kWh/mês, o desconto será de 40% (quarenta por cento);
III - para a parcela do consumo compreendida entre 101 (cento e um) kWh/mês e
220 (duzentos e vinte) kWh/mês, o desconto será de 10% (dez por cento);
IV - para a parcela do consumo superior a 220 (duzentos e vinte) kWh/mês, não
haverá desconto.
Art. 2º A Tarifa Social de Energia Elétrica, a que se refere o art. 1º, será aplicada
para as unidades consumidoras classificadas na Subclasse Residencial Baixa Renda, desde que
atendam a pelo menos uma das seguintes condições:
I - seus moradores deverão pertencer a uma família inscrita no Cadastro Único para
Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com renda familiar mensal per capita
menor ou igual a meio salário mínimo nacional; ou
II - tenham entre seus moradores quem receba o benefício de prestação continuada
da assistência social, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993.
§ 1º Excepcionalmente, será também beneficiada com a Tarifa Social de Energia
Elétrica a unidade consumidora habitada por família inscrita no CadÚnico e com renda mensal
de até 3 (três) salários mínimos, que tenha entre seus membros portador de doença ou patologia
cujo tratamento ou procedimento médico pertinente requeira o uso continuado de aparelhos,
equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia
elétrica, nos termos do regulamento.
§ 2º A Tarifa Social de Energia Elétrica será aplicada somente a uma única unidade
consumidora por família de baixa renda.
§ 3º Será disponibilizado ao responsável pela unidade familiar o respectivo Número
de Identificação Social - NIS, acompanhado da relação dos NIS dos demais familiares.
Coordenação de Comissões Permanentes - DECOM - P_6599

CONFERE COM O ORIGINAL AUTENTICADO
PL 2860/2019

8

§ 4º As famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico que atendam ao
disposto nos incisos I ou II deste artigo terão direito a desconto de 100% (cem por cento) até o
limite de consumo de 50 (cinquenta) kWh/mês, a ser custeado pela Conta de Desenvolvimento
Energético - CDE, criada pelo art. 13 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, conforme
regulamento.
§ 5º ( VETADO)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
FIM DO DOCUMENTO
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