São Paulo, 02 de agosto de 2018

Ref.: Apoio ao XXIV Simpósio Jurídico ABCE

Prezados Senhores,
A Associação Brasileira de Companhias de Energia Elétrica – ABCE vem solicitar o apoio dessa
Associação ao XXIV Simpósio Jurídico ABCE, que será realizado em 23 e 24 de outubro de
2018, no Centro de Convenções do Hotel Blue Tree Premium Faria Lima, na cidade de São
Paulo, SP.
O Simpósio Jurídico da ABCE é o mais tradicional evento jurídico do setor de energia elétrica,
por fomentar a discussão de temas atuais, relevantes e que estão na agenda das empresas e
dos agentes, com renomados juristas e militantes deste setor.
A expectativa da ABCE é contar, mais uma vez, com a presença dezenas de participantes,
atraídos pelo conteúdo diferenciado e pela oportunidade de convivência e troca de
experiências com um público qualificado.
A 24ª edição debaterá os seguintes temas:
• A reforma do modelo do setor elétrico (PL 1917/2015) e os impactos na geração, na
transmissão e na distribuição de energia;
 Concentração de mercado, preservação da ordem econômica, da livre-concorrência e
influência nos preços no setor elétrico;
 Transferência ou reversão de ativos ao término da concessão;
 Criação de território ribeirinho e assentamento em Área de Preservação Permanente;
 Créditos de PIS/COFINS na aquisição de bens. Posicionamento dos tribunais;
 Licenciamento ambiental e os órgãos intervenientes;
 Emenda Constitucional 99/2017 e a compensação de débitos de ICMS com
precatórios;
 A legalidade de PPA com preço em moeda estrangeira.
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O público-alvo do evento é composto por profissionais do direito especializados no setor
elétrico; juízes e promotores com interesse no setor; dirigentes e executivos de empresas
públicas e privadas das áreas jurídica, contábil, de controladoria e finanças, de meioambiente, de operação e manutenção e de engenharia; dirigentes e técnicos de órgãos
públicos, tais como agências reguladoras, ministérios e secretárias estaduais; advogados e
executivos de agentes financeiros e de fundos de investimento; bem como estudantes e
pesquisadores do setor.
Assim, pediríamos que essa Associação fosse uma das apoiadoras deste evento,
divulgando-o entre seus contatos, bem como em seu site. Em contrapartida, oferecemos
01 (uma) cortesia e 10% de desconto para seus associados que quiserem participar.
Na expectativa de contar com o apoio de V.Sas., despedimo-nos, colocando a equipe
organizadora à disposição para maiores informações, por meio do telefone 11 3089-8800 ou
pelo e-mail abce@abce.org.br.
Atenciosamente,

Carlos Ribeiro
Presidente do Conselho de Administração

Alexei Macorin Vivan
Diretor Presidente
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