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A Assembleia Legislativa de São Paulo, por meio dos seus Deputados tem o dever de defesa dos
interesses da população do Estado. Sendo assim, a concepção da CPI da Energia Elétrica teve
como missão a proteção da sociedade, por meio do processo de investigação dos motivos da
obrigatoriedade de pagamento de valores exorbitantes nas contas de energia, não obstante os
falhos serviços prestados pelas concessionárias do setor.
De modo geral os consumidores não conseguem compreender, o que ocorre nos bastidores de
uma cadeia produtiva intrincada como a da energia elétrica. A população consome
compulsoriamente a energia que chega as suas residências, engolindo os serviços fornecidos pela
vencedora do anterior certame.
Excelentíssimos Senhores Deputados, este relatório é a conclusão da complexa tarefa de ser a voz
da esperança em resposta à ânsia por soluções, da população do Estado de São Paulo.
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representantes da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica e da ARSESP – Agência
Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, enquanto delegada, para que
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Parabenizo o Deputado Carlão Pignatari, presidente da Comissão, pela iniciativa de criação
desta CPI, pois esta é uma preciosa ocasião de proporcionarmos subsídios para o avanço do setor
elétrico – a população do Estado tem o direito de pagar um valor justo por um serviço de
qualidade.
Igualmente, deixo minhas congratulações ao Presidente da Casa, Deputado Fernando Capez e
aos demais membros desta CPI, destacando a honra de ter trabalhado com Vossas Excelências,
que tão rica e grandemente enobreceram o debate sobre tema tão complexo e vasto.
Por fim, este Relator e demais membros desta Comissão dedicam gratidão especial aos servidores
públicos da Assembleia Legislativa de São Paulo, Marina Ceccato Mendes, Secretária desta
Comissão, Fernanda Bulhões Morgade, Assessora do Presidente da CPI, Deputado Carlão
Pignatari, e especialmente ao meu amigo Jairo de Almeida Machado Júnior Engenheiro Civil
membro do Departamento de Tecnologia e Ciências Exatas do Instituto de Engenharia por todo
direcionamento voltado ao relatório final. Ainda cumprimento todos os colaboradores, técnicos e
servidores desta Casa, sem os quais seria impossível o desenvolvimento dos trabalhos desta CPI,
sendo que por derradeiro apresento este relatório na esperança de que almeje nossa maior
missão, enquanto legisladores: a luta em prol do bem comum, na defesa do interesse público.
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Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) foi estabelecer a regulamentação dos serviços do
setor e garantir sua fiscalização.
Segundo estudos da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia Elétrica
(ABRACE), a energia elétrica acumula alta de 180% nos últimos quatro anos. O repasse dessa alta
é inevitável, sendo toda classe empresarial e industrial prejudicada, conforme declaração aos
jornais do Sr. Cledorvino Bellini, Presidente da subsidiária brasileira da FIAT, que diz que a energia
elétrica representa até 7% (sete por cento) do preço de um carro.
Para a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia Elétrica (APINE) o custo da
energia no curto prazo é a principal preocupação. Conforme a entidade, o preço do megawatthora no Sistema Sudeste, que concentra a maior carga e as maiores indústrias do país, chegou a
R$ 569,50 (quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), poucos centavos abaixo do
teto de R$ 569,57 (quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) fixado pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Em dezembro de 2006, o preço era de R$ 58,76
(cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos). Em dezembro de 2007, o valor subiu para R$
204,93 (duzentos e quatro reais e noventa e três centavos), chegando a atingir R$ 475,00
(quatrocentos e setenta e cinco reais).
Este trabalho tem como objetivo trazer à população respostas simples - seja por meio de
depoimentos, estudos, apresentações ou por meio de indicadores - maior clareza sobre
metodologia de cálculo e reajuste tarifário, responsabilidade pela manutenção das redes de
energia elétrica, alcance em estações rurais, disparidade de fornecimento por regiões, as razões
dos apagões e interrupções sofridas por toda sociedade, bem como a falta de qualidade do
serviço prestado e por fim o papel das reguladoras neste sentido.
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1 – INTRODUÇÃO
Desde os primórdios da humanidade a descoberta do fogo foi considerada um divisor de águas
para sobrevivência da humanidade. Além de aquecer, o fogo era a “magia” necessária para as
noites repletas de perigos.
Na atualidade, a energia elétrica pode ser considerada esta “mágica” dos primórdios. É hoje um
insumo indispensável na sociedade moderna, em razão da demanda advinda do
desenvolvimento urbano, científico, industrial e tecnológico, sendo seu fornecimento um serviço
público essencial ao pleno desenvolvimento humano, sem o qual nossa existência ocorreria em
meio a uma mera sobrevida.
O desenvolvimento da agricultura, bens de consumo, indústria, comércio, prestação de serviços
dentre outros depende da energia elétrica, sendo esta essencial ao incremento das atividades
humanas.
O mundo inteiro estuda meios de consumo renováveis e neste sentido a energia elétrica no país
deveria advir em sua maior parte de recursos renováveis, de baixo impacto e ambientalmente
sustentáveis, com custos de geração, transmissão e distribuição economicamente viáveis.
Não obstante o Brasil obter alto grau de cobertura, em razão dos serviços de energia elétrica, as
tarifas dos consumidores são excessiva e injustificavelmente altas, uma vez que determinados
custos atribuídos à cadeia de produção e transporte revelam-se desconexos com a composição
tarifária, por possuir dados estranhos à cadeia, que penalizam os usuários finais, mas precisamente
a população de baixa renda.
Desde a década de 90, seguindo tendência mundial, o Brasil seguiu rumo a desregulamentação
do mercado de energia elétrica com objetivo de introduzir mecanismos que atraíssem
investimentos da iniciativa privada.
Após as privatizações, das crises de 2001 e 2002, com advento de novas legislações pertinentes ao
setor e com a criação de uma agência reguladora independente, o cenário do setor elétrico
criou um novo cenário do modus operandi de operação, distribuição, transmissão e fornecimento
de energia.
Neste diapasão a principal missão da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) foi
estabelecer a regulamentação dos serviços do setor e garantir sua fiscalização. O equilíbrio
econômico-financeiro das concessões, a comercialização, a geração da energia, bem como a
prestação do serviço são aspectos destinados obrigatoriamente à função da ANEEL, uma vez que
são atividades totalmente reguladas e sujeitas ao cumprimento de diversas regras.
Toda a teia envolvendo as atividades do setor, bem como o bojo da grande quantidade de
legislações, regras e procedimentos que positivam a energia elétrica forma um complexo e
intrincado arcabouço, que em sua maior parte torna-se incompreensível à grande maioria dos
consumidores, o que acaba por legar enorme disparidade e vulnerabilidade do agente do último
estágio da cadeia: o consumidor.
A Lei n.º 8.987, de 1995 (Lei de Concessões) já declarara, em seu art. 6º, que “toda concessão ou
permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários,
conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato” e define que
“serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Os consumidores, ponta final de uma cadeia produtiva extremamente complexa, de modo geral
não são capazes de compreender o que de fato está por trás do simples ato de acionar um
interruptor e observar uma lâmpada acendendo. Por se tratar de um monopólio natural, o serviço
de distribuição de energia elétrica, conforme estabelecido pelo atual modelo institucional,
necessita ser regulado pelo Estado. Neste ambiente, uma das principais funções atribuídas à

2 - REQUERIMENTO DE CONSTITUIÇÃO Nº 258, DE 2015
Abaixo inteiro teor:
“Requeremos, nos termos do artigo 13, § 2º da Constituição do Estado de São Paulo e do artigo 34
da Consolidação do Regimento Interno, a constituição de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, composta por 9 (nove) Deputados, com a finalidade de, no prazo de 120 (CENTO E
VINTE) dias, de investigar irregularidades praticadas na prestação de serviço de fornecimento de
energia elétrica executadas pelas Concessionárias do Serviço Público de fornecimento de
energia.
JUSTIFICATIVA
Os abundantes reclamos da população paulista nos estimulam a reconhecer a importância da
criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que apure e investigue com profundidade e
proficiência a morosidade do restabelecimento no fornecimento de energia elétrica cometida
pelas
Concessionárias, sobretudo, após a
ocorrência
de
fenômenos
climáticos
independentemente da sua intensidade, cujas consequências alcançam um grau de total
desrespeito ao cidadão e ao consumidor.
Segundo notícias veiculadas nos principais jornais do Estado de São Paulo, nestes últimos meses,
moradores de diversos bairros da Capital, do litoral e do interior de São Paulo padecem da falta
de energia elétrica que perduram por horas e até dias.
Através desta Comissão Parlamentar de Inquérito, pretender-se-á trazer ao conhecimento da
população e das autoridades competentes os motivos do excesso de demora, as condições que
levam à ineficiência do serviço, o nível de reclamação, o qual, até o presente momento,
encontra-se numa escala preocupante.
Assim, esta Comissão visaria primordialmente propor, por meio de iniciativas de natureza
legislativa, mecanismos de controle da atuação das Concessionárias, a eficácia das multas por

ora aplicadas, e instrumentos portentosamente capazes de tornar o serviço público de
fornecimento de energia elétrica compatíveis com o nível de sua importância.
Convém destacarmos que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público. O Poder
Público pode prestá-lo diretamente à população ou, como ocorre atualmente conceder a
exploração do mesmo a empresas, denominadas concessionárias de serviços públicos.
Semelhantes serviços são oferecidos no mercado de consumo e remunerados mediante tarifas,
pagas pelos seus usuários.
O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que os fornecedores de serviços públicos
devem obrigatoriamente prestar serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos. Já o artigo 6º, X, consagra como direito básico do consumidor a adequada e eficaz
prestações dos serviços públicos sem geral. No mesmo sentido caminhou a Lei das Concessões
(Lei federal nº 8.987/95) aos estabelecer que toda concessão ou permissão pressupõe a
prestação de um serviço adequado ao pleno atendimento aos usuários, definindo como serviço
adequado aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
Sala das Sessões, em 16/3/2015.
a) Carlão Pignatari a) Barros Munhoz a) Roberto Massafera a) Célia Leão a) Cauê Macris a) Davi
Zaia a) André Soares a) Celino Cardoso a) Celso Giglio a) Roberto Engler a) Welson Gasparini a)
Rafael Silva a) Campos Machado a) Rogério Nogueira a) Itamar Borges a) Chico Sardelli a) Pedro
Tobias a) Adilson Rossi a) Rodrigo Moraes a) Jooji Hato a) Roberto Morais a) Coronel Telhada a)
Analice Fernandes (apoiamento) a) Vaz de Lima a) Jorge Caruso a) Edson Giriboni a) Mauro
Bragato a) Luiz Fernando Machado a) Ed Thomas a) Marcos Zerbini a) Estevam Galvão a)
Fernando Cury a) Wellington Moura a) Aldo Demarchi a) Sebastião Santos a) Milton Leite Filho a)
Roque Barbiere a) Maria Lúcia Amary a) Orlando Bolçone a) Carlos Bezerra Jr. a) Cezinha de
Madureira a) Gilmaci Santos

3 - ATOS DA PRESIDÊNCIA
Satisfeitos os requisitos do Regimento Interno, para o Requerimento de Instituição da CPI da
Energia Elétrica, do Dep. Carlão Pignatari e outros, a Presidência deu conhecimento ao Plenário
da criação da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as irregularidades
praticadas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica executada pelas
Concessionárias do Serviço Público de fornecimento de energia.
A seguir, inteiro teor do ato de criação e demais edições:
“ATO DO PRESIDENTE Nº 183, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015
O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
regimentais e observado o disposto no Ato nº 175, de 15 de outubro de 2015, que criou a
Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de, no prazo de 120 (cento e vinte) dias,
“investigar irregularidades praticadas na prestação de serviço de fornecimento de energia
elétrica executada pelas Concessionárias do Serviço Público de fornecimento de energia”,
conforme o Requerimento nº 258, de 2015, de autoria do Deputado Carlão Pignatari, CONSTITUI a
referida Comissão, nomeando os seguintes membros efetivos e substitutos:
Membros Efetivos
Carlão Pignatari
Welson Gasparini
João Paulo Rillo
Rogério Nogueira
Roberto Tripoli
Jorge Caruso
Delegado Olim

PSDB
PSDB
PT
DEM
PV
PMDB
PP

Membros Substitutos
Mauro Bragato
Roberto Engler
Beth Sahão
Cezinha de Madureira
Marcos Neves
Leo Oliveira
Antonio Salim Curiati
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Campos Machado
Igor Soares

PTB
PTN
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Roque Barbiere

Assembleia Legislativa, em 11 de novembro de 2015.
Fernando Capez
Presidente”
”ATO DO PRESIDENTE Nº 20, DE 29 DE MARÇO DE 2016
O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições
regimentais, e observada a indicação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB,
nomeia o Deputado Jooji Hato como membro substituto, na Comissão Parlamentar de Inquérito
criada pelo Ato nº 175, de 2015, e constituída pelo Ato nº 183, de 2015, com a finalidade de
'investigar irregularidades praticadas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica
executado pelas Concessionárias do Serviço Público de fornecimento de energia', em substituição
ao Deputado Léo Oliveira.

Sendo assim, ficou definido, sob anuência de todos presentes, quanto ao horário da próxima
reunião: 4ª feira, 24/02/2016, às 10h.
Encerrada Sessão.

C) RELATÓRIO DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DE ENERGIA ELÉTRICA
Havendo número regimental, foi aberta a Ordem do Dia no plenário José Bonifácio, hoje, quartafeira, 24 de fevereiro de 2016, às 10h, com a presença dos seguintes parlamentares, membros
desta CPI, Deputados: Carlão Pignatari – PSDB, (presidente), Ricardo Madalena – PR, Ricardo
Trípole - PV, Cesinha de Madureira - DEM e João Paulo Rillo – PT.
Na sequência foram deliberados e aprovados por unanimidade os seguintes requerimentos:
•

Fernando Capez
Presidente”
•

A constituição da CPI se fez nesta 18ª legislatura, nos termos regimentais, no dia 16 de março de
2015, com a devida publicação em Diário Oficial no dia posterior, tendo a adesão dos nobres
Deputados: Carlão Pignatari, Barros Munhoz, Roberto Massafera, Célia Leão, Davi Zaia, André
Soares, Celino Cardoso, Celso Giglio, Roberto Engler, Welson Gasparini, Rafael Silva, Campos
Machado, Rogério Nogueira, Itamar Borges, Chico Sardell, Pedro Tobias, Adilson Rossi, Rodrigo
Moraes, ooji Hato, Roberto Morais, Coronel Telhada, Analice Fernandes (apoiamento), Vaz de
Lima, Jorge Caruso, Edson Giriboni, Mauro Bragato, Luiz Fernando Machado, Ed Thomas, Marcos
Zerbini, Estevam Galvão, Fernando Cury, Wellington Moura, Aldo Demarchi, Sebastião Santos,
Milton Leite Filho, Roque Barbiere, Maria Lúcia Amary, Orlando Bolçone, Carlos Bezerra Jr., Cezinha
de Madureira, Gilmaci Santo, sendo que ao término dos trabalhos constavam 9 membros efetivos
e 9 suplentes, além do Presidente e do Vice.
Assim sendo a CPI foi integrada pelos seguintes Deputados:
Presidente: Deputado Carlão Pignatari – PSDB
Vice-presidente: Deputado Delegado Olim – PP
Relator: Deputado Jorge Caruso – PMDB
TITULARES: João Paulo Rillo – PT, Rogério Nogueira – DEM, Carlos Cezar – PSB, Roberto Tripoli – PV,
Jorge Caruso – PMDB, Ricardo Madalena – PR, Delegado Olim – PP, Campos Machado – PTB.
SUPLENTES: Mauro Bragato - PSDB, Beth Sahão – PT, Cezinha de Madureira – DEM, Adilson Rossi –
PSB, Marcos Neves – PV, Jooji Hato – PMDB, André do Prado - PR , Antonio Salim Curiati, Roque
Barbiere - PTB.

5 - RESUMOS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CPI
Na sequência, seguem abaixo para ciência do leitor, resumo de reuniões feito pela Assessoria da
Presidência da Comissão:
A) RELATÓRIO DA 1ª REUNIÃO DA CPI DE ENERGIA ELÉTRICA
Havendo número regimental, foi aberta a Ordem do Dia no plenário José Bonifácio, hoje, sextafeira, 24 de novembro de 2015, às 11h, para Eleição de Presidente e Vice-Presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato 183 de 2015, do Presidente da Assembleia,
mediante Requerimento 258 de 2015, com a finalidade de “investigar irregularidades praticadas
na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica executado pelas Concessionárias
do Serviço Público de fornecimento de energia”, com a presença do seguintes parlamentares:
Welson Gasparini, Carlão Pignatari, João Paulo Rillo, Roberto Tripoli, Jorge Caruso e Delegado
Olim, eis o que segue:
Regimentalmente, o mais velho dos parlamentares presidiu a sessão, sendo assim, o Dep. Welson
Gasparini colocou em votação o nome do Deputado Carlão Pignatari, indicado pelo Dep.
Roberto Trípoli, que foi eleito por unanimidade.
Na sequência o Dep. Jorge Caruso indicou o nome do Dep. Delegado Olim para a VicePresidência, que foi eleito por unanimidade.
Após discussão, o Senhor Presidente declarou que a escolha do relator seria feita a posteriori.

B) RELATÓRIO DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DE ENERGIA ELÉTRICA:
Havendo número regimental, foi aberta a Ordem do Dia no plenário José Bonifácio, hoje, quintafeira, 18 de fevereiro de 2016, às 11h, com a presença dos seguintes parlamentares, membros
desta CPI, Deputados: Carlão Pignatari – PSDB, (presidente), Ricardo Madalena – PR, Jorge Caruso
– PMDB, Ricardo Trípole e João Paulo Rillo – PT.
Na sequência foi deliberado e aprovado requerimento do Deputado Carlão Pignatari:
1.

02/12/2015
Requerimento solicitando o envio de ofício à Senhora Ivete Maria Ribeiro, Diretora
Executiva da Fundação PROCON de São Paulo, requerendo informações de dados sobre
o número de reclamações referentes aos serviços prestados pelas concessionárias de
energia elétrica deste Estado, baseando-se no artigo 13, §1º e artigo 20, XVI, da
Constituição do Estado, combinados com os artigos 34-B, II e 166 do Regimento Interno da
ALESP.

Ato contínuo restou acordado entre os membros, que a relatoria final dos trabalhos desta CPI será
confeccionada pelo Deputado Jorge Caruso.
O Deputado Ricardo Madalena pontuou que não obstante o número de apagões em todo
Estado, as contas continuam caríssimas e afirmou que também fará requerimento para obter
informações da ARSESP sobre questão de reassentamentos.
Ainda, a pedido do Relator Deputado Caruso, ficou estabelecido como critério de metodologia
de trabalho, que todo requerimento deverá ter prazo de 10 (dez) dias para resposta, quando
então será feita convocação do responsável pela informação.
O Presidente da CPI, Deputado Carlão Pignatari lembrou aos membros presentes, sobre a
importância da apresentação dos requerimentos até segunda, por conta da publicação.

Item 1 de autoria do Deputado Ricardo Madalena:
Requerimento solicitando o envio de ofício ao Exmo. Sr. Mauro Guilherme Jardim Arce
(Arce), Presidente da Companhia Energética de São Paulo (CESP), para que informe e
forneça cópia de todos os documentos relacionados aos reassentamentos da CESP nos
Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, elencados a seguir: relação nominal de todas
as famílias beneficiadas nos reassentamentos; custos mensal e anual dos assentamentos na
atual administração; quais assentamentos cumpriram o prazo de emancipação; quais
assentamentos não o cumpriram, e quais são as justificativas.

Assembleia Legislativa, em 29 de março de 2016.
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Item 2 de autoria da Deputado Carlão Pignatari:
Ofício GD DEP 12/2016, solicitando a convocação dos seguintes representantes do setor
de energia: Sr. Gabriel Alves Pereira Junior (Diretor Presidente do Grupo Energisa), Sr.
Márcio Fernandes (Diretor Presidente da Elektro), Sr. Wilson Ferreira Junior (Diretor Presidente
da CPFL), Sr. Michel Nunes Itkes (Diretor Presidente da EDP Bandeirantes) e Sr. Charles Lenzi
(Diretor Presidente da AES Eletropaulo), para prestarem esclarecimentos e informações
acerca dos serviços prestados pelas concessionárias de energia elétrica do Estado de São
Paulo.

Restou deliberado entre os membros que ficará à critério da presidência a metodologia e
cronograma das oitivas com respectivo número de presença dos convocados.
Ainda, o Presidente da CPI, Deputado Carlão Pignatari informou aos membros presentes, que a
próxima reunião será presidida pelo Vice, Deputado Delegado Olim, pois estará fora da Casa na
data.
Sendo assim, ficou definido, sob anuência de todos os presentes, quanto ao horário da próxima
reunião: 4ª feira, 03/03/2016, às 11h.
Encerrada Sessão.
D) RELATÓRIO DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DE ENERGIA ELÉTRICA
Havendo número regimental foi aberta a sessão, pela dispensa da leitura da Ata. Presente os
Senhores Deputados: Carlão Pignatari, Delegado Olim, Jorge Caruso, Cezinha de Madureira,
Ricardo Madalena, Roberto Trípoli e João Paulo membros da Comissão Parlamentar de Inquérito
constituída com a finalidade de “investigar irregularidades praticadas na prestação de serviço de
fornecimento de energia elétrica executado pelas Concessionárias do Serviço Público de
fornecimento de energia”, na Reunião realizada, hoje dia 16/03/2016, quarta-feira, às 13h30, no
Plenário José Bonifácio, com a finalidade de apreciar a seguinte pauta:
Item 01 - Requerimento do Deputado Ricardo Madalena, solicitando o envio de convite aos
representantes da CPFL Santa Cruz - Senhores Marco Antônio Villela de Abreu (Presidente) e José
Carlos Brisola Júnior (Gerente Regional da região de Santa Cruz do Rio Pardo) - com o intuito de
esclarecer as constantes quedas de energia naquela região - APROVADO
Item 02 - Requerimento do Deputado Carlão Pignatari, solicitando a convocação do Senhor Luiz
Sergio Assad (Presidente do Sindienergia) para apresentar esclarecimentos e informações sobre os
serviços prestados pelas concessionárias de energia elétrica do Estado de São Paulo. APROVADO
Item 03 - Requerimento do Deputado Delegado Olim, solicitando a convocação do Senhor José
Bonifácio de Souza Amaral Filho (Diretor Presidente da ARSESP) para prestar esclarecimentos e
informações sobre os serviços prestados pelas concessionárias de energia elétrica do Estado de
São Paulo. - APROVADO
Item 04 - Requerimento do Deputado João Paulo Rillo, solicitando a convocação dos
representantes da ARSESP - Senhores José Bonifácio de Souza Amaral Filho (Diretor Presidente),
Marcos Peres Barros (Diretor de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Energia) e Paulo
Fernando Cunha Albuquerque (Superintendente de Assuntos Energéticos) - para prestar
esclarecimentos e informações sobre irregularidades praticadas na prestação de serviço de
fornecimento de energia elétrica executada pelas concessionárias do serviço público de
fornecimento de energia. - APROVADO
Item 05 - Requerimento do Deputado João Paulo Rillo, solicitando o convite à PROTESTE Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, para prestar esclarecimentos e informações sobre
irregularidades praticadas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica
executada pelas concessionárias do serviço público de fornecimento de energia, bem como as
ações da associação para a solução dos casos. - APROVADO
Item 06 - Requerimento do Deputado João Paulo Rillo, solicitando o convite ao IDEC - Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor, para prestar esclarecimentos e informações sobre
irregularidades praticadas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica
executada pelas concessionárias do serviço público de fornecimento de energia, bem como as
ações do instituto para a solução dos casos. – APROVADO
Item 07 - Requerimento do Deputado Carlão Pignatari, solicitando a convocação do Senhor
Romeu Donizete Rufino, Diretor Geral da ANEEL, para prestar esclarecimentos e informações sobre
os serviços prestados pelas concessionárias de energia elétrica do Estado de São Paulo. –
APROVADO
Sendo assim, restou acordado que a próxima reunião será na próxima quarta-feira, dia 23 de
março do corrente ano, às 13h, no Plenário José Bonifácio, onde haverá a oitiva dos Senhores:
Marco Antônio Vilela de Abreu, presidente da CPFL Santa Cruz; José Carlos Brisola Júnior, gerente
regional de Santa Cruz do Rio Pardo; e, o representante do Sindienergia, Luiz Sergio Assad, para
prestarem esclarecimentos e informações sobre os serviços prestados pelas concessionárias de
energia elétrica do Estado de São Paulo.
Encerrada Sessão.

E) RELATÓRIO DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DE ENERGIA ELÉTRICA
Presente os Deputados: Carlão Pignatari, Delegado Olim, João Paulo Rillo, Carlos Cezar, Roberto
Trípoli, Ricardo Madalena, e Cezinha de Madureira, membros da Comissão Parlamentar de
Inquérito constituída com a finalidade de “investigar irregularidades praticadas na prestação de
serviço de fornecimento de energia elétrica executado pelas Concessionárias do Serviço Público
de fornecimento de energia”, na Reunião realizada hoje, dia 23/03/2016, quarta-feira, às 13h, no
Plenário José Bonifácio, com a finalidade de proceder às oitivas dos convidados:
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1) Senhor Luiz Sergio Assad, Presidente do Sindicato da Indústria da Energia no Estado de São
Paulo (Sindienergia), que deverá apresentar esclarecimentos e informações sobre os serviços
prestados pelas concessionárias de energia elétrica do Estado de São Paulo;

O Deputado Delegado Olim pontuou que a falta de informação nos postes de energia, (com
telefone para contato) impedia o flagrante delito para prisão de elementos que tentavam furtar
energia.

2) Senhores Marco Antônio Villela de Abreu e José Carlos Brisola Júnior, respectivamente
Presidente e Gerente Regional da região de Santa Cruz do Rio Pardo da CPFL Santa Cruz, que
deverão esclarecer as constantes quedas de energia naquela região.

Para encerrar propôs aos parlamentares presentes o fomento de políticas públicas, para redução
da carga de ICMS incidente sobre a energia elétrica.

Eis o que segue:

Encerrada a sessão.

Havendo número regimental foi aberta sessão pela dispensa da leitura da ata da sessão anterior.
Ato contínuo o Presidente da CPI, Deputado Carlão Pignatari convidou para Mesa os convidados
presentes, os senhores: Luiz Sergio Assad, presidente do Sindienergia e José Carlos Brisola Júnior,
Gerente Regional da CPFL Santa Cruz.
O Deputado Ricardo Madalena pautou a ordem das oitivas, sendo o primeiro convidado o
representante da CPFL, quem respondeu as perguntas do parlamentar, informando que:
•

No final de 2015 e início de 2016 as tempestades assolaram a população do Alto do
Paranapanema e houve necessidade de reparação dos circuitos afetados;

•

A CPFL possui pessoal suficiente para atender todas as ocorrências;

•

Não fizeram redução de funcionários, sendo que em 2012 foram contratados mais 18
funcionários para CPFL, contudo não soube informar ao certo se houve redução do
quadro de funcionários da empresa, por conta da fusão da antiga Companhia Luz e Força
Santa Cruz para a CPFL, deixando registrado à CPI que enviará informações a posteriori;

•

Em razão do remanejamento dos funcionários da região do Alto Paranapanema e do que
está sendo feito para sanar as dificuldades dos funcionários, respondeu que toda
operação é “coberta” pelas equipes operacionais, principalmente em São José do Rio
Pardo;

•

Possuem atendimento pelo 0800, 24 horas e presencial, até a meia noite, com equipe de
sobreaviso, sendo que possuem equipe em cidades como Jacarezinho e Ribeirão Claro,
totalizando atendimento em 13 cidades;

•

Considera suficiente o quadro de funcionários;

•

Houve um corredor de massa fria o ano passado, que com a intensidade de chuvas
danificou a rede elétrica de Santa Cruz em número 92% maior do que em outros anos;

•

Em Santa Cruz tem uma subestação recém-inaugurada, com grande demanda de
implantação de novos circuitos elétricos e por conta deste fato ocorrem os “eventos”;

•

Segundo a ANEEL o “evento” chamado “pisca” ocorre quando há falta de fornecimento
de energia de até três minutos e ‘interrupção’, quando o tempo é maior que este;

•

Esta nova subestação chamada Santana, atende 50% a mais do que a demanda da
região e que houve a dificuldade para implantação de novos circuitos elétricos, onde
muitas das reclamações foram referentes ao “pisca”, onde tiveram que ativar as novas
fiações de rede;

•

Até metade do ano os eventos ocorreram devidos as obras de melhoria;

•

Atendem aos parâmetros citados pela ARSESP e ANEEL, sendo que toda vez que o limite é
ultrapassado há um crédito na conta do consumidor equivalente ao período da ausência
do serviço;

•

O consumidor pode solicitar o ressarcimento da queima ou dano de algum aparelho que
foi danificado por conta dos “apagões”.

F) RELATÓRIO DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPI DE ENERGIA ELÉTRICA
Presentes os Deputados: Carão Pignatari, Jorge Caruso, Delegado Olim, Orlando Morando, Carlos
Cesar, Ricardo Trípole e João Paulo Rillo na Reunião da CPI da Energia Elétrica ocorrida hoje,
quarta-feira, 30 de março de 2016, às 13h, no Plenário José Bonifácio, foi aberta a sessão e
dispensada leitura da Ata da sessão anterior.
Aberta a Ordem do Dia o presidente da CPI, Deputado Carlão Pignatari, passou a presidência ao
vice-presidente, Deputado Delegado Olim, para fazer a leitura do item de pauta:
Item 01 - Requerimento do Deputado Carlão Pignatari, solicitando o envio de
solicitação de informações a todas as regionais da CPFL, no sentido de obter
dados sobre: a) quadros com indicadores de reclamações versus
restituições, ou seja, o número de aparelhos elétricos danificados (com base
nas reclamações recebidas) em contrapartida à demanda sanada pela
distribuidora (número de restituições dos valores de equipamentos
danificados); b) contratos sobre serviços terceirizados.

Aprovado o item de pauta o presidente fez leitura do ofício do IDEC, com a justificativa de
ausência.
Ato contínuo, o presidente convidou para sentar-se à Mesa a senhora Lívia Coelho, neste ato
representando o presidente da Proteste.
A convidada iniciou sua fala informando que ingressaram com Ação Civil Pública contra a
Eletropaulo e o Estado de São Paulo.
Ainda informou que, possuem ações judiciais em face da ANEEL devido a quedas de árvores,
cobrança indevida e discordância sobre bandeiras tarifárias.
A Proteste considera ilegal a cobrança das bandeiras, alegando que o ônus deveria ser das
distribuidoras.
A convidada disse que as concessionárias, por conta da escassez de água, repassam o prejuízo
aos consumidores e ainda que, a fatura aumentou 50% (cinquenta por cento) desde janeiro.
O Deputado Caruso, relator da CPI, perguntou se a cobrança foi feita no corrente ano, ao que a
representante da Proteste informou que ocorre desde 2015, sendo que o consumidor está à mercê
das mudanças climáticas.
O Deputado Caruso perguntou quantas reclamações a Proteste recebeu e quais seriam.
A convidada informou que fatos como a interrupção imprópria do serviço, notificações duvidosas
(relacionadas ao tempo sem energia), cobranças indevidas dentre outras fazem parte do
cotidiano, como por exemplo, situações abarcando morte e quedas de árvores envolvendo a
fiação elétrica.
Deputado Rillo pontuou parceria de questionamentos com a Proteste e sugeriu convite a juízes e
promotores da área.
O presidente colocou que a próxima fase é pedir planilha de custos, além de um requerimento
chamando a PGE e o MP.

O Deputado Caruso fez um ofício, para convocação do SECOVI e o mesmo foi aprovado, após
deliberação.

Neste momento, o Presidente da CPI, Deputado Carlão Pignatari lembrou que causas ambientais
ou alheias a vontade da empresa são as justificativas padrão de todas as companhias para os
danos causados ao consumidor e pontuou que irá pedir respostas técnicas à todas;

O Deputado Orlando Morando reclamou da posição do presidente da ELETROPAULO e informou
que irá trazer comerciantes, que possuem demandas sobre o tema, na próxima reunião.

Na sequência os Deputados comentaram que as distribuidoras, a exemplo da CPFL, sempre
respondem
aos
consumidores
que
não
houve
problema
algum.

Ainda, o Deputado Orlando Morando ilustrou situações problema, decorrentes da falta de
energia em elevadores, que terminam prejudicando pessoas doentes, deficientes, obesas e
idosas.

O Deputado Ricardo Madalena seguiu perguntando qual a porcentagem que a empresa
responde sobre as falhas no sistema, tais como a queima de um aparelho, ao que o convidado
respondeu que analisam caso a caso aplicando a regra do sistema regulatório da ANEEL, sendo
que o procedimento é via 0800.
O Deputado Rillo comenta a falta de respeito com o consumidor e questiona pagamento do
laudo para composição do processo, pois uma pessoa simples do povo compra um liquidificador
por 200 reais, que é queimado por conta das falhas da energia elétrica e depois tem que pagar
500 reais para confecção de laudo.
O representante da CPFL faz defesa declarando que pelo terceiro ano consecutivo estão entre as
três melhores distribuidoras do Brasil.
O Presidente refuta a informação, já que a Eletropaulo e a CPFL de São Paulo são as maiores
empresas do país e não há de se comparar as mesmas com empresas do norte do Brasil.
O Deputado Cezinha de Madureira perguntou quanto a empresa fatura por ano, ao que o
convidado
respondeu
que
investiram
150
milhões
em
cinco
anos.
O Deputado Ricardo Madalena pediu à presidência que deixe registrado via ofício o “caso a
caso” dos atendimentos, do que foi ou não foi atendido em termos de reclamações.

Para próxima reunião, os membros desta CPI acordaram na convocação dos diretores da ARSESP.
Os ofícios já foram feitos por esta presidência e encaminhados para setor de Comissões da Casa,
que fará a convocação e a publicação.

G) RELATÓRIO DA 7ª REUNIÃO DA CPI DE ENERGIA ELÉTRICA
Local: Plenário Teotônio Vilela
Havendo número regimental foi aberta a sessão. Aprovada a ata, pela dispensa da leitura da
sessão anterior foi aberta a Ordem do Dia. O Deputado Delegado Olim, vice-presidente da CPI de
Energia Elétrica fez a leitura dos itens de pauta e todos foram aprovados.
Estavam presentes os Deputados: Delegado Olim, Ricardo Trípole, Jorge Caruso, Cezinha de
Madureira e João Paulo Rillo na reunião da CPI.
Foi convidado para sentar-se à Mesa o Sr. José Bonifácio - Presidente da ARSESP.
O convidado iniciou sua fala trazendo o cenário das atividades praticadas, assim como
indicadores no atendimento aos usuários de energia elétrica no Estado de São Paulo.

O Deputado Carlos César apontou que segundo dados oficiais, não obstante os investimentos as
reclamações não reduziram.

O Presidente da ARSESP disse que a falta de energia, variação de consumo e ressarcimento de
danos elétricos fazem parte da escala de reclamações, apresentando quadro com 48.262
reclamações no ano de 2015.

O Presidente da CPI perguntou se as equipes da CPFL são da empresa ou se terceirizadas. O
convidado
disse
que,
na
sua
maioria,
as
equipes
são
da
CPFL.

A ARSESP aponta a Eletropaulo como a distribuidora com maior número de reclamações.

O Presidente, ainda informou que fará ofício para todas as regiões onde a empresa tem sede,
para
verificar
a
questão
da
terceirização
dos
funcionários.
Na sequência foi dada palavra ao Presidente do Sindienergia que deu um panorama geral do
setor, declarando a fórmula básica de cálculo para cobrança do consumidor, informando que:
• As empresas lucram em torno de 5% (sem contar encargos da empresa) dos 17% repassados
pela ANEEL. Alega fatores tais como a alta da carga tributária e crise política como
elementos para majoração do preço final.
• Empresas particulares participam de leilões regulados com até 5 anos de antecedência;
• As distribuidoras geram quase 30 mil empregos e investiram 14 bilhões em 5 anos;
• A ANEEL é responsável pelos mecanismos para coibir ou incentivar os agentes de forma a
preservarem o bom fornecimento de energia;
• Árvores são um ‘steakholder’;

O convidado disse ainda que, a média de reclamações aumentou nos últimos 5 anos e que os
dados vieram da ouvidoria da agência.
O Deputado Jorge Caruso perguntou como o capital da ARSESP é formado. O convidado disse
que a taxa de fiscalização e controle do serviço que regula corresponde a metade da receita
líquida dos serviços das distribuidoras e que parte dos recursos resulta de convênio com a ANEEL.
O Deputado Caruso comentou que a ANEEL recebe 42 milhões das distribuidoras e repassa em
torno de 6 milhões para a ARSESP.
O Deputado Ricardo Madalena perguntou quantos funcionários exclusivos para o setor elétrico,
possui a agência.
Ao que a ARSESP respondeu que eram 27 para todo Estado.
Na sequência a presidência passou a palavra ao Sr. Paulo Fernando de Albuquerque Diretor de
Assuntos Energéticos da ARSESP, que iniciou sua fala apontando dados sobre a fiscalização.
Disse que a fiscalização é feita mediante roteiro enviado pela ANEEL e informou que fazem a
fiscalização anual e periódica (feita nos escritórios e usando de indicadores repassados pelas
distribuidoras mensalmente à ANEEL).
Ainda, o convidado informou que, há um prazo normal para religação quando há interrupção do
serviço por falta de pagamento, por exemplo.
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Ato contínuo, contou que houve prioridade na fiscalização da manutenção no ano de 2015.
Ressaltou que, os consumidores deveriam procurar mais os canais de comunicação das empresas,
alegando que as concessionárias hoje atendem até por WhatsApp. E, que a reclamação feita
pelo consumidor deve ser feita, assim que haja a suspensão ou interrupção de energia.
Pontuou que, os consumidores podem comparar se o “DIC” e o “FIC” são compatíveis com a
conta, como meio de pedido de ressarcimento.
Considerou que, não obstante o número exíguo de funcionários - 27, a equipe é extremamente
competente.
Alegou que os fatores climáticos afetam o sistema elétrico e que o sistema aéreo está sujeito às
modificações climáticas.
O Deputado Caruso perguntou qual custo fixo anual da agência e o presidente da ARSESP
respondeu que o custo é inferior a arrecadação.
Deputado Caruso – “Então são dois orçamentos: do Estado e da União, então o que está
faltando”?
O Presidente da ARSESP respondeu que está faltando funcionários e que sofreram um corte
profundo advindo da esfera federal, que afetou a agência resultando em uma redução de 30%
na fiscalização (em quadro comparativo ao ano passado).
O convidado declarou que a esmagadora maioria dos autos de infração é objeto de recursos.
O Deputado Caruso mencionou que há grande reclamação do setor imobiliário referente aos
grandes investimentos que são prejudicados, por conta das falhas dos serviços de fornecimento
de energia elétrica.
A ARSESP alegou que houve falha na elaboração do plano diretor. E que, há uma variável no
serviço de fornecimento, proveniente da distância das subestações, sendo este fator
preponderante das falhas de energia.

sábado, 16 de julho de 2016

aquelas disponíveis em momentos de abundância hidrológica –, que aferiram ao campo um
maior nível de maturidade.
A crise econômica restringiu as taxas de crescimento do mercado para 9,9% em 1980 e 1,4% em
1981. Com redução da arrecadação, este cenário ensejou à deterioração econômica das
empresas, com dificuldades para captação de empréstimos externos e restrição dos níveis de
investimentos para o futuro.
A partir de 1984, por conta da crise o setor já não consegue acompanhar o crescimento da
demanda. Este quadro, aliado a severas estiagens ocorridas a partir de 1985, causa uma grande
crise no abastecimento, provocando racionamentos na região sul, em 1986, e na região nordeste
no ano seguinte. O Plano de Recuperação Setorial (PRS) foi criado para aumentar
gradativamente as tarifas até que elas atingissem um nível adequado, diminuindo
consequentemente o consumo e remunerando as empresas de forma a retomar os investimentos
no setor.
No entanto, o governo utilizava as tarifas públicas como um dos instrumentos de combate à
inflação galopante do final da década de 1980 e no início da década seguinte.
Em 1991, segundo um relatório interno do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
(DNAEE), a taxa média de remuneração dos investimentos do setor era, naquele ano, negativa –
cerca de -2,5% – e a previsão para o ano seguinte era mais pessimista ainda, com uma taxa de 3,5%. No final de 1992, a dívida da Eletrobrás e suas controladas ultrapassava o valor de US$ 28,0
bilhões, dos quais somente o intercâmbio de energia entre os concessionários era responsável por
um valor de mais de US$ 4,0 bilhões.
Diante do cenário de descapitalização das empresas, o volume de investimentos no setor foi
severamente afetado, tendo decaído de cerca de US$16 bilhões em 1987 para
aproximadamente US$7 bilhões em 1993.

O convidado informou que, existem milhares de ocorrências e que avaliam individualmente
usando do tempo em que cada uma ocorreu e que cada equipe se deslocou como base da sua
logística,
e
como
meio
de
tentar
dirimir
a
questão.

A crise energética no Brasil ocorreu durante a segunda metade do governo do Presidente Sarney
(1985-1989), quando o Plano Cruzado fracassou e na tentativa de controlar a inflação que as
reformas liberalizantes com abertura comercial, liberalização financeira e privatizações
começaram a entrar de forma mais sistematizada no país. As reformas liberalizantes são adotadas
no governo Collor e perpassam o governo do Presidente Itamar Franco (1992-1994) fortalecendose nos dois mandatos do Presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

O Deputado Ricardo Madalena perguntou sobre contratos terceirizados e qual orçamento era
destinado aos funcionários.

Não obstante as reformas, o novo arquétipo não cobriu satisfatória expansão da oferta de
energia, levando o país a um grande racionamento em 2001.

O Presidente disse que, por hora, não possuía os dados e que enviará a esta CPI.

Em março de 2002, a GCE suspendeu as medidas emergenciais e o Programa de Racionamento,
em razão do aumento da oferta (graças à elevação significativa dos níveis dos reservatórios) e da
redução moderada da demanda. Em 29 de abril de 2002, o Governo Federal, por meio da Lei nº
10.438/02, conforme alterada pela Lei nº 10.762, de 11 de novembro de 2003, promulgou novas
medidas, tais como: (a) previsão da RTE, com vistas a ressarcir as distribuidoras e geradoras das
perdas financeiras provenientes do Programa Emergencial de Redução do Consumo de Energia
Elétrica; (b) criação do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia - PROINFA, com o
objetivo de criar certos incentivos para o desenvolvimento de fontes alternativas de energia, tais
como projetos de energia eólica, PCHs e biomassa. Nos termos do PROINFA, a Eletrobrás compra
a energia gerada por essas fontes alternativas durante o período de 20 anos e a repassa para os
consumidores livres e distribuidoras, as quais se incumbem de incluir os custos do programa em
suas tarifas para todos os consumidores finais da área de concessão, à exceção dos
consumidores de baixa renda. Em sua fase inicial, o PROINFA está limitado a uma capacidade
contratada total de 3.300MW. A maioria dos projetos que se qualificaram para os benefícios
oferecidos pelo PROINFA entraram em operação a partir de 30 de dezembro de 2008; e (c)
estabelecimento de regras para universalização do serviço público de distribuição de energia
elétrica, que consiste no atendimento a todos os pedidos de fornecimento de energia elétrica a
unidades consumidoras com carga instalada menor ou igual a 50Kw, em tensão inferior a 2,3 kV,
inclusive aumento de carga, sem qualquer ônus para o consumidor solicitante, desde que

O Presidente da ARSESP informou que dos 200 milhões da agência, uma parcela era destinada
aos serviços de distribuição do gás canalizado e serviço de saneamento. E que, o serviço de
energia elétrica é de competência da união, sendo que a ARSESP não faz a regulação,
transmissão e distribuição, já que é da esfera federal a competência.
O Deputado João Paulo Rillo discorreu sobre o foco da CPI, que são as reclamações referentes às
falhas e quedas de energia. E, que conversando com pessoas do setor, verificou que o problema
maior era a falta de investimentos.
Ainda, o solicitou que o relatório final contenha uma solução, informando onde deve haver maior
investimento.
Na sequência, o Deputado Rillo perguntou qual motivo da ausência da agência nos conselhos
dos consumidores. Ao que, o convidado respondeu que foi por conta de diretriz da ANEEL. E,
solicitou envio de informações da quantidade de multas aplicadas nos últimos cinco anos, de
todas as concessionárias à CPI.

O Deputado Caruso pediu envio das decisões administrativas e eventuais recursos também.
A ARSESP informou que as empresas são penalizadas por excesso de “carregamento” em cada
estação.
Ainda, respondendo ao Deputado Rillo, o convidado pontuou que irão entregar um relatório de
30 a 60 dias para indicação de investimentos.
Encerrada a sessão.

6 - PANORAMA DO SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO
A história do setor elétrico brasileiro pode ser distinguida em quatro períodos consecutivos. De seus
primórdios, em 1883, com o emprego da energia elétrica em prol do serviço de transporte por
bondes elétricos e para iluminação pública, até o final dos anos 50, a primeira fase do setor teve a
iniciativa privada como fundamental agente no provimento de energia elétrica no Brasil.
A estatização do setor, a criação da Eletrobrás, a expansão, dos sistemas elétricos por meio de
amplos projetos e o incremento da qualidade do atendimento à população, assinalam os
principais eventos da segunda fase, cuja conclusão advém na segunda metade da década de
70.
A concepção e adensamento da crise no terceiro período são decisivos para o setor elétrico.
Houve deterioração, agravando seu desempenho empresarial e levando a severos
questionamentos da sua composição institucional.
No início da década de 90, o setor elétrico sofreu reformas, com mudanças institucionais,
estruturais e comerciais, com desregulamentação e novo advento da iniciativa privada em vários
setores, e mais recentemente com a centralização para regulação do setor.
Um paradoxo onde fomentar o desenvolvimento por meio da iniciativa privada entrava em
choque com a necessidade da existência de um núcleo institucional capaz de dirimir e
administrar todo complexo setor da energia elétrica.
6.1 – BREVE HISTÓRICO RECENTE DO SETOR
Um breve cenário do setor começa no início da indústria elétrica brasileira e vai até o final da
Primeira República (1889-1930), a segunda parte abrange o início do Governo Getúlio Vargas até
o início da ditadura militar (1930-1964), a terceira época trata do período da ditadura (1964-1985),
o quarto período engloba a fase do início da República Nova até a estruturação do setor elétrico
(1985-1994), o quinto momento analisa o período entre a reestruturação do setor elétrico e a crise
energética (1995-2002), a sexta época trata da contrarreforma do setor elétrico e também de
suas características de mercados (2002-2003) e, por fim a última parte analisa o setor elétrico e
economia contemporâneos (2003-2016).
No início da década de 1970, com incremento da economia, bem como do setor industrial, a
remuneração tarifária das empresas do setor elétrico se estabelecia na faixa de 10% a 12%,
beneficiadas também pela captação de recursos no exterior.
A integração entre as empresas é intensificada a partir deste período, tornando-se imperativa
uma coordenadoria interligada, sendo o Grupo Coordenador da Operação Interligada (GCOI),
administrado pela Eletrobrás, o gestor da operação a partir de 1973. Em 1979 houve a segunda
crise energética, advinda do severo acréscimo dos preços do petróleo.
No início dos anos 80, houve planejamento para reestruturação do setor, somado ao
desenvolvimento do processo tecnológico e a comercialização das energias secundárias –

atendidas as condições regulamentares exigidas. A ANEEL estabeleceu as condições gerais para
elaboração dos planos de universalização de energia elétrica, prevendo as metas de
universalização até 2014 e estipulando multas no caso de descumprimento destas por parte da
concessionária distribuidora. Os recursos provenientes das multas impostas serão aplicados
prioritariamente no desenvolvimento da universalização do serviço público de energia elétrica, na
forma da regulamentação da ANEEL. (d) mudança nas condições de enquadramento dos
consumidores residenciais de baixa renda;
A partir de 2004, novos ajustes ao modelo foram feitos pelo governo com o intuito de reduzir os
riscos de falta de energia e melhorar o monitoramento e controle do sistema. Os princípios que
nortearam o modelo de 2004 foram: a segurança energética, a modicidade tarifária e a
universalização do atendimento. O Governo Federal promulgou a Lei do Novo Modelo do Setor
Elétrico, em um esforço para reestruturar o setor, tendo por meta precípua proporcionar, aos
consumidores, fornecimento seguro de energia elétrica com modicidade tarifária. A Lei do Novo
Modelo do Setor Elétrico foi regulamentada por decretos presidenciais dentre os quais o Decreto
nº 5.163/04, o qual dispôs, principalmente, sobre a comercialização de energia elétrica.
Apesar de alterações significativas em alguns mecanismos inicialmente previstos, como o de
compra de energia por parte das distribuidoras, pode-se dizer que o esqueleto do modelo dos
anos 1990 foi preservada em 2004. Contudo, um novo capítulo na história do setor elétrico iniciouse com a Medida Provisória 579, de setembro de 2012. Nessa MP, posteriormente convertida na Lei
12.783/2013, empresas geradoras e transmissoras puderam renovar antecipadamente seus
contratos de concessão desde que seus preços fossem regulados pela ANEEL. Especialmente
devido à regulação dos preços das geradoras que aceitaram os termos da MP, observou-se
expressiva transformação no contexto institucional do setor elétrico: empresas geradoras que
outrora atuavam em ambiente competitivo passaram a ter seus preços regulados, da mesma
forma que já ocorria com as distribuidoras e transmissoras, consideradas monopólios naturais.
Com efeito, de forma sintética, podemos dizer que o setor elétrico brasileiro é atualmente
caracterizado por uma mescla das atividades de geração, transmissão e distribuição, com
coexistência de: consumidores cativos e livres, empresas públicas e privadas, por meio de
planejamento e operação centralizados por regime de incentivos, ao invés do “custo do serviço”,
com livres negociações entre geradores, comercializadores e consumidores livres, mediante
leilões, sendo que os valores da energia elétrica (commodity) são separados dos preços do seu
transporte. Antigamente havia a equalização tarifário e atualmente os preços são distintos para
cada área de concessão munidos de mecanismos de regulação contratuais para
compartilhamento de ganhos de produtividade nos setores de transmissão e distribuição.
Apesar de alterações significativas em alguns mecanismos inicialmente previstos, como o de
compra de energia por parte das distribuidoras, pode-se dizer que a espinha dorsal do modelo
dos anos 1990 foi preservada em 2004. Todavia, um novo capítulo na história do setor elétrico
iniciou-se com a Medida Provisória 579, de setembro de 2012. Nessa MP, posteriormente
convertida na Lei 12.783/2013, algumas empresas geradoras e transmissoras de energia tiveram de
renovar antecipadamente seus contratos de concessão para que seus preços fossem regulados
pela ANEEL. Principalmente devido à regulação dos preços das geradoras que aceitaram os
termos da MP, observou-se significativa mudança no contexto institucional do setor
elétrico: empresas geradoras que outrora atuavam em ambiente competitivo passaram a ter seus
preços regulados, da mesma forma que já ocorria com as distribuidoras e transmissoras,
consideradas monopólios naturais.
A MP nº 579 teve impactos significativos na parte institucional e na situação de judicialização do
setor. Por exemplo, a pressão de tempo no período que antecedeu a edição da MP nº 579
contribuiu para a falha de gestão que resultou na não realização do leilão A-1 em 2012.
Adicionalmente, ela contribuiu para que não se avaliasse plenamente o efeito da alocação
integral das cotas de garantia física ao ACR (Ambiente de contratação Regulada) na forma de
contratos por disponibilidade, que tornaram os consumidores cativos responsáveis pelo seu risco
hidrológico, o qual por sua vez foi mitigado através da definição de um “hedge” fixo de 5% na
contratação da energia. Tampouco foi devidamente avaliado o fato de que as cotas não
possuem a flexibilidade de redução de volume contratual que tinham os contratos de energia
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existente substituídos por elas, o que tornou necessária a elevação do limite de sobrecontratação
das distribuidoras de 103% para 105%, o que por sua vez contribuiu para reduzir a liquidez
contratual para o ACL (Ambiente de Contratação Livre). Outros fatores relacionados com a
implantação da MP e que contribuem para a complexidade do momento do setor incluem: (i)
questões sobre custos de reposição de equipamentos de geração e outros custos, no caso das
tarifas reguladas; (ii) da metodologia de cálculo do valor a indenizar dos equipamentos de
geração e transmissão; (iii) medidas da Resolução CNPE nº 03/2013 (transferência de encargos
para geradores e comercializadores, e mudança intempestiva na formação de preços).
Em resumo, a combinação de problemas: (i) de gestão governamental, que resultaram na
insuficiência de contratação das distribuidoras; (ii) de planejamento, que não permitiram a
correção dos problemas de desempenho do sistema geração-transmissão; e (iii) de implantação
de medidas que afetaram profundamente o setor, como a MP nº 579 e Resolução CNPE nº
03/2013 em prazo muito curto, sem oportunidade para discussões entre governo e agentes,
levaram a uma espiral de dificuldades e a um ambiente de incertezas, desconfiança e perda de
credibilidade.

6.1.1 - A PRIVATIZAÇÃO DAS EMPRESAS DO SETOR
A necessidade de uma reforma no setor, envolvendo aspectos estruturais e institucionais, já estava
sendo discutida desde o começo da década de 1980, porém, as mudanças se iniciaram a partir
de 1993. O saneamento das dívidas do setor, eliminando as inadimplências até 1993, é
conseguido com a Lei 8.631/93, que, pelo menos teoricamente, liberou as tarifas, passando a
vigorar o princípio do preço garantido. Nesta mesma época começam efetivamente as medidas
necessárias para um retorno da iniciativa privada ao setor elétrico, reconhecido desde 1990 como
a principal alternativa para solução da falta de recursos do Estado, aumento da competição e
efetivação do Plano Nacional de Desestatização (PND).
Em 1995, o setor elétrico se encontra na fase mais aguda da crise, com grandes riscos de déficit
de energia, o que poderia comprometer o pleno atendimento do mercado. A Lei 8.631/93 não foi
suficientemente capaz de superar os problemas do setor elétrico, embora tenha elevado o nível
das tarifas e promovido a sua desequalização.
A crise estrutural era acentuada devido a vários desajustes e problemas, dos quais, pode-se dizer
que a incapacidade de gerar recursos suficientemente capazes de atender a necessária
expansão do sistema de geração foi a principal motivação para a reforma.
Simultaneamente à crise do setor ocorre um significativo aumento no consumo de energia elétrica
no país, elevando as taxas médias de expansão do consumo de 3,5% para 7% ao ano.
O mais grave da crise em que se encontrava o setor elétrico antes de 1995 é que não havia uma
proposta que permitisse uma imediata e rápida reformulação setorial, a despeito de uma década
de discussões e tentativas frustradas de superação da crise. O setor elétrico continuava
profundamente dividido quanto aos caminhos a seguir.
Com a lei estadual número 9.361/96 e a coordenação pelo Conselho Diretor do Programa
Estadual de Desestatização (PED) em 5 de novembro de 1997, foram vendidas 60,7 % das ações
ordinárias da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), controlada pela CESP desde 1975.
Em 1996, o governo do estado de São Paulo promoveu, o processo de privatização de seu setor
energético e em 1998 foi criada a Elektro - Eletricidade e Serviços, subsidiária da CESP.
No ano seguinte, a CESP passou por uma cisão parcial. Foram criadas três empresas de geração e
uma de transmissão de energia elétrica. A empresa de transmissão, chamada de Companhia de
Transmissão de Energia Elétrica Paulista, permaneceu sob controle do governo até junho de 2006,
quando foi vendida por R$ 1,193 bilhão para o grupo ISA (Interconexión Eléctrica S/A Esp), da

Colômbia, com um ágio de 57,89% sobre o preço mínimo de R$ 755,6 milhões. Duas empresas de
geração foram privatizadas: a Companhia de Geração de Energia Elétrica Paranapanema, cujo
leilão na Bovespa ocorreu em 1999, e a Companhia de Geração de Energia Elétrica Tietê,
privatizada em de 1999.
A CESP também terminou sua participação na Companhia de Gás de São Paulo (Comgás) e
vendeu os 61,9 % que tinha do capital social daquela empresa em leilão na Bovespa, em 14 de
abril de 1999.
O governo do estado de São Paulo decidiu em 15 de maio de 2001 adiar a realização do leilão
de venda de ações do capital social da CESP, que seria realizado em 16 de maio de 2001. O
adiamento decorreu por motivos alheios à vontade do governo do estado, relacionados à
indefinição quanto às medidas de contenção do consumo de energia elétrica, que ainda não
haviam sido anunciadas pelo Governo Federal e que poderiam influenciar significativamente o
comportamento do mercado em geral.
Diante disso, o governo federal adotou uma série de medidas com o objetivo de iniciar
efetivamente um processo de ampla reestruturação do setor. A base das mudanças ocorre com
a promulgação de uma nova legislação setorial, incorporando as tendências mais modernas da
indústria de energia elétrica e permitindo antecipar alguns dispositivos reguladores essenciais,
como a criação de um agente setorial independente – a Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) –, de um operador do sistema elétrico – o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) –
e de um ambiente comercial propício objetivando a retomada da expansão da oferta com
recursos privados – o Mercado Atacadista de Energia (MAE).
Paralelamente às mudanças do modelo, foi dado início a um amplo programa de privatizações,
envolvendo inicialmente as distribuidoras federais e em seguida as estaduais, cujo objetivo foi criar
condições para o saneamento financeiro das concessionárias estatais e a recuperação da
capacidade de gestão técnica e administrativa que haviam sido perdidas.
As privatizações das empresas do setor elétrico brasileiro fizeram parte da segunda etapa do
Programa Nacional de Desestatização (PND). Iniciado no governo Collor, o PND, em sua primeira
etapa, consistiu na venda de empresas do setor industrial. A segunda fase do programa visou à
transferência de empresas de serviços públicos ao setor privado.
O processo de privatização seguiu uma política de afastamento do Estado das atividades
econômicas como produtor e de venda de ativos para redução da dívida pública. No setor
elétrico, especialmente, este processo foi motivado pelo esgotamento da capacidade de
financiamento do Estado e pela intenção de estimular o aumento da eficiência com a
competição, mediante a reestruturação do setor.
Ao contrário de outros países, onde primeiro foi montado o quadro legal e regulatório para depois
se iniciar o processo de venda, as atividades de contabilização e liquidação financeira realizadas
pela CCEE são auditadas externamente, nos termos da Resolução Normativa ANEEL nº 109, de 26
de outubro de 2004 (Convenção de Comercialização de Energia Elétrica).
A privatização no Brasil começou sem a definição do novo modelo. Os governos estaduais, de
forma geral, não concordaram, em um primeiro momento, a se desfazer de suas empresas.
Entretanto, a falta de recursos dos governos estaduais e o apoio do governo federal para a
privatização fizeram com que houvesse uma mudança de postura da maior parte dos estados.
Conhecer as características do sistema elétrico brasileiro é fundamental para compreender como
se configura a estrutura física que atende a praticamente toda a população brasileira, constituída
de cerca de 190 milhões de pessoas em todo o território nacional, cuja área é a 5ª maior do
mundo. Para se ter uma ideia da dimensão dessa estrutura, torna-se conveniente conhecer o
quão significativa é a energia elétrica na matriz de consumo energético do Brasil.
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Ano passado, o governo prorrogou por 30 anos a concessão de 39 distribuidoras de energia que
estavam vencendo entre 2015 e 2017, exigindo como contrapartida o cumprimento de metas de
qualidade e de gestão, inclusive econômico-financeira, sem repassar investimentos para tarifas.
6.1.2 – CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ELÉTRICO
Segundo dados do Balanço Energético Nacional, ao longo das últimas décadas os rendimentos
energéticos aumentaram. Esse avanço se deveu em parte à evolução tecnológica dos
equipamentos e, em parte, à mudança da matriz energética do País que migrou dos energéticos
de uso menos eficiente para os de uso mais eficiente. O BEU permite avaliar transformação, da
matriz (produção, importação, retirada de estoque, saídas dos centros de transformação), sendo
que toda quantidade de energia que tende a aumentar a energia disponível no país é POSITIVA,
enquanto que toda quantidade que tende a diminuir a energia disponível no país é NEGATIVA
(acréscimo de estoque, exportação, reinjeção, energia transformada, perdas na transformação e
perdas na distribuição e armazenagem). Conclui-se que há reserva energética, logo não há
explicação plausível para tamanho aumento de tarifas, não obstante este quadro a tarifa de
energia elétrica foi uma das vilãs da inflação em 2015, com alta de 49% no Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) entre janeiro e outubro.
A situação atual dos empreendimentos de geração de energia elétrica no Brasil é apresentada
na sua grande maioria por termelétricas, seguidas por fontes: hidrelétrica, eólica, fotovoltaica e de
maré.
No setor de geração de energia elétrica, a CESP uma das maiores geradoras do País, possui uma
capacidade de 7.455,3 megawatts (MW), sendo responsável por 52% de toda a capacidade
instalada no Estado de São Paulo e cerca de 9% do Brasil
Apesar da complicada situação financeira, desde 1995 houve uma ampliação de 3.309,8 MW na
capacidade de geração instalada nas concessionárias paulistas de energia elétrica, através da
construção de novas unidades geradoras e da repotenciação de usinas remanescentes, cujo
resultado corresponde a 30,1% de acréscimo na capacidade instalada do Estado de São Paulo.
Das implantações de novas unidades geradoras destacam-se: em 1996 nas usinas de Taquaruçu
(201,6 MW), Três Irmãos (161,5 MW) e Rosana (80,0 MW); em 1999, as inaugurações das Usinas de
Canoas I (82,5 MW) e Canoas II (72,0 MW), das três primeiras máquinas da Usina de Porto
Primavera (302,4 MW) e também da quinta máquina de Três Irmãos (161,5 MW); em 2000, mais
cinco máquinas da usina de Porto Primavera (504,0MW); em 2001, a entrada de mais três
máquinas da usina de Porto Primavera (311,6 MW); em 2002, mais duas máquinas da Usina de
Porto Primavera (220,0 MW); o funcionamento de duas turbinas a gás da usina Nova Piratininga
(200,0 MW); e ainda duas máquinas da UHE Piraju (80,0 MW); e em 2003 mais uma máquina da
usina
de
Porto
Primavera
(110,0
MW).
Na repotenciação, ressaltam-se: em 1996, nas usinas de Jupiá (140,0 MW) e Ilha Solteira (214,0
MW); e em 1997, nas usinas de Rosana (52,0 MW), Taquaruçu (50,0 MW), Nova Avanhandava (45,0
MW) e Água Vermelha (16,2 MW), todas pertencentes, na época, à Cesp. Em 2001, a Cesp
também
procedeu
a
repotenciação
de
92,0
MW
na
usina Porto Primavera.
Na área de transmissão de energia elétrica, a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica do
Estado de São Paulo é responsável pela operação de 102 subestações, com a capacidade de
transformação
de
38.509
MVA,
abrangendo
11.781
km de extensão em linhas de transmissão e 18.266 km de circuitos de transmissão.
Para dar suporte a todo esse sistema, também, conta com uma infraestrutura de
telecomunicações formada de 145 estações de microondas, 1.400 km de fibras ópticas e 108
centrais telefônicas. O sistema da transmissão paulista é membro do subsistema Sudeste Centro
Oeste,
integrante
do
Sistema
Interligado
Nacional.
No acumulado até o mês de fevereiro de 2005, a energia transmitida foi de19.793 gigawatts/hora
(GWh), o que representou um acréscimo de 2,4% em relação ao mesmo período de 2004. No setor
de
distribuição
de
energia
elétrica,
operado
por
empresas privadas, em fevereiro de 2005 foi de 8.251 GWh, o que representou um acréscimo de
5,9% em relação ao consumo registrado no mesmo mês de 2004. O número de consumidores, em
fevereiro de 2005, era de 13,4 milhões.
O consumo de energia elétrica no acumulado do ano e nos 12 meses findos em fevereiro último
apresentou acréscimo de 5,9%, quando comparados aos mesmos períodos do ano anterior. As
principais classes de consumo de energia elétrica apresentaram os seguintes comportamentos:
A classe industrial, com uma participação de 44,2% do mercado total, expôs em fevereiro último
um acréscimo de 5,3% em relação ao consumo de fevereiro/2004. O consumo no acumulado do
ano e o de 12 meses findos em fevereiro último registrou taxas de 6,2% e 7,8%, respectivamente,
em relação aos mesmos períodos do ano anterior.
O segmento residencial, com 25,7% de participação no mercado total, registrou um
acréscimo de 4,5% nesse mês em analogia a fevereiro do ano passado. Essa classe também
apresentou taxas de 4,9% de crescimento no acumulado do ano e de 4,5% de acréscimo nos 12
meses findos em fevereiro último. O número de consumidores residenciais, em fevereiro último, era
de
11,9
milhões
e
a
média
do
consumo
por
consumidor residencial foi de 178,6 kWh.
A classe comercial, com uma representação de 17,9% do mercado total, apresentou acréscimo
de 3,7% no consumo desse mês em relação a fevereiro do ano passado.
No consumo acumulado do ano e no de 12 meses findos em fevereiro último houve acréscimos
de 2,8% e 4,3%, respectivamente, em relação aos mesmos períodos de 2004.
Assim como existiu uma intensificação nos investimentos em geração de energia elétrica no Brasil
a partir de 1998, o seguimento de transmissão também apresentou uma trajetória ascendente de
investimentos. A extensão das linhas de transmissão de energia elétrica está projetada para
crescer cerca de 60% até o final de 2009, em relação a 1998, podendo chegar a um total de
quase 100 mil quilômetros de comprimento.
A CTEEP é uma Companhia que opera uma complexa rede de transmissão, por onde trafegam
cerca de 30% da energia produzida no Brasil e 60% da eletricidade consumida no Sudeste do País.
Seu sistema elétrico é composto por 18 mil km de linhas de transmissão e 112 subestações, com
capacidade de 60,7 mil MVA de transformação. Com uma extensa malha de linhas de
transmissão e subestações em todo o estado de São Paulo, atende concessionárias de
distribuição, consumidores de grande porte e ao exigente mercado brasileiro. Seu lucro líquido em
2015 foi de R$ 517 milhões. Privatizada em 2006, o principal acionista é o Grupo ISA, que detém
mais de 37% do capital total.
Depois de gerada e transmitida até os centros de consumo, a energia elétrica precisa que ser
distribuída aos consumidores finais, estejam eles conectados à alta ou à baixa tensão.
As unidades consumidoras de energia são classificadas de acordo com suas particularidades de
consumo e demanda de potência.
Também são classificadas através de uma estrutura e diferenciadas por uma classe de consumo,
que pode ser residencial, industrial, comercial, rural, poder público, iluminação pública, serviço
público e consumo próprio. São classificados em:
Grupo A (alta tensão)
A1 – tensão de fornecimento igual ou superior a 230 mil
volts (ou 230 kV);
A2 – tensão de fornecimento entre 88 kV e 138 kV;
A3 – tensão de fornecimento de 69 kV;
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A3a – tensão de fornecimento entre 30 kV e 44 kV;
A4 – tensão de fornecimento entre 2,3 kV e 25 kV;
AS – tensão de fornecimento inferior a 2,3 kV atendida a partir de sistema subterrâneo de
distribuição e faturada no Grupo A excepcionalmente.
Grupo B (baixa tensão)
B1 – residencial e residencial baixa renda;
B2 – rural, cooperativa de eletrificação rural e serviço
público de irrigação;
B3 – demais classes;
B4 – iluminação pública.
Segundo o Sindienergia, os desafios das distribuidoras são: atender integralmente a demanda por
energia do mercado; a manutenção e expansão dos sistemas elétricos de distribuição; melhoria
contínua da qualidade do serviço, bem como a administração da compra de energia.

6.1.3 – GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
O Brasil possui grandes rios de planalto alimentados por chuvas tropicais abundantes que mantêm
uma das maiores reservas de água doce do mundo. Em função disso, grande parte da geração
de energia elétrica no País é oriunda de usinas hidrelétricas. De acordo com dados obtidos no
website da ANEEL, a matriz de energia elétrica do Brasil é composta pelas seguintes fontes:

Potência Outorgada (kW)
1%
26%

0%
3% 0%

Central Geradora
Hidrelétrica
Centra Geradora Eólica

6%

64%

Pequena Central
Hidreletrica
Central Geradora
Fotovoltaica
Usina Hidreletrica
Usina Termelétrica
Usina Termonuclear

Fonte: ANEEL (Matriz de Energia Elétrica – Atualizado em 30 de maio de 2016)

6.1.4 – TRANSMISSÃO DE ENERGIA
O serviço de transporte de grandes quantidades de energia elétrica dos centros de produção até
os centros de consumo é feito utilizando-se de uma rede de linhas de transmissão e subestações
em tensão igual ou superior a 230kV, que se denomina Rede Básica. A Rede Básica é o conjunto
das conexões e instalações de transmissão de energia elétrica integrantes do SIN, relacionados no
Anexo I da Resolução ANEEL nº166, de 31 de maio de 2000, e as que vierem a ser declaradas a
qualquer tempo ou incluídas como tal pela ANEEL. As linhas de transmissão no Brasil normalmente
são extensas, uma vez que as grandes usinas hidrelétricas estão geralmente situadas a distâncias
consideráveis dos centros consumidores de energia. Hoje, o País está quase totalmente
interligado. Apenas Amazonas, Roraima, Acre, Amapá, Rondônia e parte do Pará ainda não
fazem parte do SIN. Nestes Estados, o abastecimento é feito por pequenas usinas termelétricas ou

por usinas hidrelétricas situadas próximas às suas capitais. O sistema interligado de eletrificação
permite que as diferentes regiões permutem energia entre si, quando uma delas apresenta queda
no nível dos reservatórios. Como o regime de chuvas é diferente nas regiões Sul, Sudeste, Norte e
Nordeste, as linhas de transmissão de mais alta tensão (500kV ou 750kV) possibilitam que os pontos
com produção insuficiente de energia sejam abastecidos por centros de geração em situação
favorável. Qualquer agente do setor elétrico que produza ou consuma energia elétrica tem direito
à utilização desta Rede Básica. O Consumidor Livre também tem este direito, uma vez atendidas
certas exigências técnicas e legais. Este é o chamado livre acesso, que é assegurado em lei e
garantido pela ANEEL, e estimula a concorrência nos segmentos de geração e comercialização
da energia elétrica.
A operação e administração da Rede Básica é atribuição do ONS, que tem a responsabilidade
de gerenciar o despacho de energia elétrica das usinas em condições otimizadas, envolvendo o
uso dos reservatórios das hidrelétricas e o combustível das termelétricas do SIN. No entanto, no
ambiente de transição entre os anos de 2002 e 2005, houve redução gradual de 25% ao ano nas
quantias de energia contratadas sob os Contratos Iniciais, as geradoras passaram a pagar pelo
uso do sistema de transmissão, enquanto as distribuidoras ficaram sujeitas ao pagamento de 2
tipos de tarifas de transmissão: (i) as tarifas nodais, associadas a cada ponto de conexão de onde
essas distribuidoras demandem potência; e (ii) a tarifa de transmissão associada aos Contratos
Iniciais, a ser aplicada à parcela de demanda contratada naquele ambiente. Uma vez que os
montantes vinculados aos Contratos Iniciais fossem reduzidos à zero, as geradoras, distribuidoras,
comercializadoras de energia e os Consumidores Livres passariam a ter contratos livres de uso da
transmissão iguais aos contratos dos agentes que surgiram depois que o livre acesso foi regulado.
Nesse ambiente livre, a tarifa nodal de transmissão é calculada com base no uso efetivo que
cada acessante faz da Rede Básica.
6.1.5 - DISTRIBUIÇÃO
O setor de distribuição de energia elétrica no Brasil é bastante fragmentado, operando com 64
distribuidoras em todo território nacional e destas, as 10 maiores representam 58% da energia
vendida no País. O Governo Federal, por meio do seu Programa Nacional de Desestatização,
decidiu pela privatização do setor de distribuição. Antes do Programa Nacional de
Desestatização, empresas privadas de distribuição de energia eram responsáveis apenas por 3%
da energia vendida no País. Atualmente, as distribuidoras só podem oferecer seus serviços a
clientes cativos dentro de sua área de concessão, sob condições e tarifas reguladas pela ANEEL.
Dessa forma, se a distribuidora decidir por praticar algum desconto no valor da tarifa regulada,
ela se responsabilizará pelo custo incorrido. Devesse ainda ser levado em consideração o princípio
da isonomia. A distribuição é efetuada por 63 concessionárias, sendo 27 empresas privadas
nacionais, 17 empresas privadas estrangeiras, 5 municipais, 8 estaduais e 7 federais.
Abaixo síntese do setor, segundo a ABRADEE

6.1.6 - COMERCIALIZAÇÃO
A atividade de comercialização de energia elétrica compreende a compra e venda de energia
elétrica no mercado de livre negociação. Dentre as formas de comercialização, destaca-se a
importação de energia elétrica, como forma alternativa para ampliar a oferta de energia no
sistema elétrico brasileiro. A comercialização de energia como atividade autônoma está sujeita a
um regime competitivo, do qual diversos agentes podem participar, entre os quais as geradoras,
atuando no regime de serviço público ou no de produção independente, e os agentes
comercializadores e/ou importadoras de energia. Diferentemente da prestação dos serviços de
distribuição e transmissão, cujos preços são regulados, na comercialização de energia elétrica os
preços são fixados livremente, balizados pelas condições de mercado.
O modelo institucional do setor elétrico brasileiro é formado por diferentes níveis e a gentes, com
grande participação governamental. As políticas são feitas pelo Congresso Nacional e pelo
Presidente da República, por meio de Decretos. A EPE – Empresa de Pesquisa Energética é a
empresa ligada ao executivo federal que faz a pesquisa energética, o desenvolvimento de
estudos, bem como o planejamento da expansão do setor. A regulação, mediação e a
fiscalização são papéis delegados e os agentes institucionais desta cadeia são a ONS – Operador
Nacional do Sistema, que faz a coordenação da operação e despacho do Sistema Interligado
Nacional – SIN; e, a CCEE – Câmara de Comércio de Energia Elétrica que faz a administração do
Mercado de Energia fazendo a comercialização de energia no ambiente de contratação
regulada ou livre (ACR ou ACL. A energia elétrica possui os segmentos de geração, transmissão,
distribuição e comercialização.
O estado de São Paulo, sendo o mais industrializado estado da federação, é o maior produtor e
também consumidor de energia nacional. São Paulo possui mais usinas hidrelétricas do que
qualquer outro estado, contando também com uma usina termoelétrica, conhecidas também
por serem as maiores da América Latina.
O comércio de energia elétrico é feito por meio de procedimento licitatório da modalidade leilão,
que é uma seja para equilibrar oferta e consumo de energia e, consequentemente, diminuir riscos
de falta de energia e de racionamento. Os leilões de energia elétrica, ao definirem os preços dos
contratos, definem, também, a participação das fontes de energia utilizadas na geração, o que
impacta na qualidade da matriz elétrica de nosso estado em termos ambientais (mais ou menos
energia hidrelétrica, nuclear, eólica, queima de combustíveis, biomassa, etc.), bem como no valor
das tarifas pagas pelos consumidores.
Em termos de coordenação hierárquica, todos os leilões de energia passam pela coordenação e
controle da Agência reguladora do setor elétrico, a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica),
a qual, por sua vez, é ligada ao Ministério das Minas e Energia (MME).
Os leilões de energia caracterizam a principal mudança ocorrida no modelo mercantil do setor a
partir de 2004. Todo o crescimento de mercado das distribuidoras deve ser atendido por energia
nova (de novas usinas a serem construídas), exceto eventuais diferenças (ajustes finos). Além do
contrato de compra e venda de energia elétrica resultante do leilão, há também, no caso das
hidrelétricas, a outorga da concessão de uso do bem público para o ofertante vitorioso.
As distribuidoras ficam obrigadas a comprar energia em leilões pelo critério do menor preço,
devendo contratar 100% da energia do seu mercado e fazer previsão de carga com cinco anos
de antecedência. A partir desta previsão, o governo promove a licitação dos novos
empreendimentos.
Qualquer investidor tem a liberdade de oferecer projetos alternativos, ou seja, que não tenham
sido apresentados para a licitação e que ofereçam tarifas mais baixas. O vencedor do leilão
passa a ter contratos de venda de energia de longo prazo assegurados.
Os leilões de energia são o método adotado pela União para que os Estados possam vender a
energia velha, que é produzida pelas hidrelétricas estatais cujos investimentos já foram
parcialmente ou totalmente amortizados. Por causa disso, o preço da energia produzida por essas
usinas é mais baixo do que o das usinas construídas recentemente e que ainda não recuperaram
o investimento feito, sem comprometer a formação de preços competitivos no mercado para não
afastar novos investidores no setor.
Os leilões para licitação de concessão de empreendimentos passaram a ser realizados em dois
ambientes: o livre e o regulado - Ambiente de Contratação Regulada – ACR, destinado ao
atendimento das concessionárias distribuidoras, sendo estas supridas por meio de contratações
compulsórias com geradores estatais ou produtores independentes. No ACR a capacidade de
geração a ser licitada é determinada com base nas previsões de demanda das distribuidoras
para diferentes horizontes de tempo. Os leilões seguem o critério de preço mínimo; e, o livre Ambiente de Contratação Livre – ACL, destinado ao atendimento de consumidores livres que
contratam com produtores de energia independentes, que só podem fazer suas ofertas em leilões
públicos.

6.1.6.1 - LEILÕES REGIONAIS
A comparação de montante de energia contratado de novos empreendimentos com o
crescimento de carga previsto pela EPE, no Plano Decenal de Expansão de Energia 2020,
demonstra que o balanço de energia apresenta variação substancial ao longo do tempo,
passando de déficits estruturais da ordem de 630 MWmédios em 2008 para um superávit estrutural
da ordem 4.300 MW médios em 2015.
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geração e por não terem sido estabelecidas regras e mecanismos necessários para atrair a
iniciativa privada e, desta forma, possibilitar o atendimento à crescente demanda por energia.
Outro aspecto que contribuiu com a falta de direção a ser seguida pelo setor elétrico foi um
arranjo institucional confuso, refletindo diversos conflitos de interesse e desestimulando a
participação de capitais privados.
Até o ano 2000, o setor elétrico é tomado por um grande esforço de reestruturação institucional e
regulamentar. Entretanto, a reforma não foi completada. Enormes dificuldades se impuseram ao
processo, com destaque para a configuração do sistema interligado brasileiro, a predominância
da geração de base hidráulica sobre a de base térmica, as dificuldades decorrentes da
viabilização do gás natural e, sobretudo, as altas taxas de expansão do consumo de energia
elétrica, sempre acima do crescimento do PIB.
A mudança de papel do Estado no mercado de energia, deixando de ser executor para se tornar
regulador, exigiu a criação de um órgão altamente capacitado para normatizar e fiscalizar as
atividades do setor elétrico brasileiro, além de ter autonomia para a execução do processo
regulatório e para a arbitragem dos conflitos dele decorrentes. Assim, a criação da Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), pela Lei 9.427/96, foi um marco histórico na reforma
regulatória do setor elétrico brasileiro.
7.1- PAPEL DA ANEEL COMO PROTAGONISTA NA FISCALIZAÇÃO DO SETOR
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) é uma autarquia em regime especial ligada ao
Ministério de Minas e Energia que foi criada para regular o setor elétrico brasileiro, por meio da Lei
nº 9.427/1996 e do Decreto nº 2.335/1997.
Em 1997 a ANEEL deu início a suas atividades em dezembro de 1997, tendo como principais
atribuições: Regular a geração (produção), transmissão, distribuição e comercialização de
energia elétrica; Fiscalizar, diretamente ou mediante convênios com órgãos estaduais, as
concessões, as permissões e os serviços de energia elétrica, impondo multas aplicáveis;
Implementar as políticas e diretrizes do governo federal relativas à exploração da energia elétrica
e ao aproveitamento dos potenciais hidráulicos; solucionar litígios administrativos entre entidades
geradoras e compradores de energia elétrica; dirimir as divergências, na esfera administrativa,
entre os agentes e entre esses agentes e os consumidores, e promover as atividades de outorgas
de concessão, permissão e autorização de empreendimentos e serviços de energia elétrica, por
delegação do Governo Federal.
A ANEEL tem como atribuição a criação de condições para a modicidade das tarifas, sem
prejuízo da oferta e com ênfase na qualidade do serviço de energia elétrica; ademais deve
adotar medidas efetivas que assegurem a oferta de energia elétrica a áreas de renda e
densidade de carga baixas, urbanas e rurais, de forma a promover o desenvolvimento
econômico e social e a redução das desigualdades regionais;
Não obstante, a atribuição de servir como interlocutor entre as distribuidoras e o consumidor final
a ANEEL anunciou em seu sítio da internet que por falta de orçamento suspenderam o
atendimento dos consumidores via telecentro.

Um ponto de atenção que se observa ao se examinar o balanço estrutural de energia é o
crescente desequilíbrio em cada um dos Submercados de energia. Enquanto os montantes
contratados nos Submercados Norte e Nordeste tem permanentemente superado as suas
respectivas cargas previstas, o montante de energia contratado nos Submercados Sul e
Sudeste/Centro-Oeste tem sido insuficiente para atender ao crescimento de suas respectivas
cargas.
Carga prevista e energia contratada em cada Submercado

Tendo em vista os artigos 21 e 22 da Constituição Federal de 1988, temo que: compete à União
explorar, diretamente ou mediante concessão ou permissão os serviços e instalações de energia
elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os Estados onde
se situam os potenciais hidroenergéticos, sendo que cabe privativamente á União legislar sobre
energia.
A ANEEL faz a fiscalização econômica e financeira, técnica e comercial da distribuidoras de
energia elétrica, bem como instaura processo punitivo, fazendo as vezes de instância recursal.
A ANEEL recebe cerca de R$ 40 milhões de Reais das empresas paulistas.

Segundo a resolução 414/2010 da ANEEL, o serviço adequado é o que satisfaz as condições de
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua
prestação e modicidade das tarifas.

7.2 - O CONTINGENCIAMENTO DO ORÇAMENTO DA ANEEL E O PREJUÍZO AOS CONSUMIDORES
Algo está errado com o orçamento e a destinação dos recursos da ANEEL, já que a arrecadação
no Brasil é cerca de R$ 480 milhões, a arrecadação em São Paulo é de R$ 100 milhões e a ANEEL
contrata a ARSESP com cerca de R$ 6,5 milhões.
A Iluminação pública era obrigação da distribuidora, agora é obrigação das prefeituras que não
conseguem fazer a manutenção do sistema.
O que é feito com o orçamento da ANEEL? Enquanto as metas caem, as multas sobem. A multa é
vantajosa?
As concessionárias não fazem o investimento necessário e a multa aplicada vai ao judiciário,
onde anos são necessários para que se pague o valor, muitas vezes sem a certeza de restar
exitosa a ação.
O fato de que o governo Dilma reduziu o orçamento da ANEEL também não pode ser esquecido.
Orçamento da agência, para fiscalização, foi reduzido de R$ 120 milhões para R$ 44 milhões.
Os desequilíbrios regionais observados tornam necessário aumentar a capacidade de
escoamento de energia entre os Submercados por meio de investimentos na Rede Básica de
transmissão, o que redunda em custos adicionais para o sistema. Além disto, a dependência de
longos troncos de transmissão torna o sistema vulnerável a falhas de grandes proporções. Devem
também ser considerados os desafios de operação associados às diferentes matrizes elétricas em
cada subsistema (padrões de operação de matrizes eólicas, de hidrelétricas sem reservatórios, de
termelétricas a biomassa etc).
O desequilíbrio estrutural crescente entre regiões evidencia que essa sinalização econômica é
insuficiente. Visando a correção desses desequilíbrios, é elencado como sendo primordial a
realização de leilões regionalizados para contratar energia adicional de novos empreendimentos
apenas nas regiões onde há déficit estrutural projetado.
Sendo assim, deve haver fomento maior aos leilões regionais como mecanismo de
desenvolvimento.

7 – FISCALIZAÇÃO
Desde o início da década de 80, já estava claro que o setor de energia elétrica carecia de
mudanças estruturais e institucionais, face à crescente crise financeira que provocou sérias
inadimplências entre as concessionárias. Diante dessas dificuldades, conseguiu-se realizar bons
diagnósticos setoriais, como a Revisão Institucional do Setor Elétrico - REVISE, mas nenhuma
solução chegou a ser alvo de consenso, pois, dentre outros motivos, não havia uma real ameaça
de desabastecimento de energia e os agentes do setor não tinham os mesmos interesses, o que
impediu um consenso sobre as medidas a serem propostas.
Em 1995, o setor elétrico atingiu o ponto de não saber quais os rumos que deveria tomar diante da
crise que se impunha pela falta de recursos suficientes para dar continuidade à expansão da

Os Servidores da Agência Nacional de Energia Elétrica divulgaram um documento para
demonstrar inconformismo com o contingenciamento, pelo governo, dos recursos destinados à
agência. Segundo eles, o corte pode acabar com as fiscalizações presenciais, além de afetar a
segurança do sistema e a realização de leilões.
A ANEEL anunciou a suspensão de seus serviços de atendimento ao consumidor “em função do
contingenciamento orçamentário” determinado pelo governo Dilma Rousseff.
As atividades de fiscalização presencial, já impactadas, se perpetuado o contingenciamento,
possivelmente serão totalmente descontinuadas, bem como todas as viagens a serviço. Nesse
cenário, não mais será possível garantir a segurança do sistema, mediante acompanhamento das
obras de linhas de transmissão ou plantas de geração, bem como realizar os leilões programados
pelo Poder Concedente.
O contingenciamento é desproporcional e desarrazoado, sendo que o corte dos recursos
destinados à ANEEL impacta severamente os trabalhos da agência, resultando em problemas
imprevisíveis e possivelmente incontornáveis para todos os agentes setoriais e, em especial, para o
consumidor, repercutindo irremediavelmente na vida da população.
A previsão da arrecadação para este ano é de cerca de R$500 milhões, sendo assim urgente
revisão do valor do contingenciamento.
7.3 – A FALTA DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA
A ANEEL e ARSESP não são empresas que geram lucro. A função básica da agência é a
fiscalização. É no mínimo temerária a política implementada pela agência que não obstante ter
extinto sua ouvidoria, ainda reduz seus quadros de pessoal levando a um quadro caótico de
controle dos serviços prestados.
A agência investe muito pouco em recursos humanos e ainda, a ANEEL vem extinguindo uma
série de benefícios voltados a defesa dos direitos do consumidor, tal como a Ouvidoria e demais
orçamentos voltados aos conselhos de defesa dos consumidores, sendo assim porque não
aumenta o quadro do pessoal técnico?
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Dos 700 funcionários que possui a ANEEL, somente 16 são fiscais, ou seja o problema é crônico e
estrutural.
O Tribunal de Contas da União (TCU) identificou que a fiscalização das empresas distribuidoras de
energia elétrica feita pela Agência Nacional de Energia Elétrica é deficiente, por motivos como a
falta de pessoal para realizar o serviço.
Diante disso, o TCU determinou que a agência reguladora apresente, em até 120 dias, um plano
de ação para melhorar a apuração dos indicadores de qualidade do serviço de distribuição de
energia.
O relatório diz que o fato da falta de investimentos em recursos humanos estimula posturas
negligentes das concessionárias no cumprimento das obrigações contratuais e regulamentares”,
diz o relatório.
O TCU apontou como motivos para a falha na fiscalização: recursos humanos insuficientes; a
existência de outras fiscalizações consideradas prioritárias que não estão relacionadas à
qualidade; a quantidade de fiscalizações pendentes de anos anteriores; demandas externas
imprevistas, como pedidos do Ministério Público, além de mudanças no sistema de avaliação de
indicadores de qualidade.
No caso da fiscalização técnica da qualidade, por exemplo, a ANEEL entende que uma
distribuidora deve ser fiscalizada sobre esse assunto a cada dois anos. O TCU verificou, no entanto,
que em 2013 havia “várias distribuidoras” que não eram fiscalizadas há mais de três anos.
Na fiscalização da qualidade do atendimento comercial, a periodicidade estabelecida de dois
anos também não foi seguida, segundo o TCU. Em 2012, havia pelo menos 12 distribuidoras que
não eram fiscalizadas há mais de três anos.
O voto do ministro Vital do Rêgo aponta que a área responsável pela fiscalização das
distribuidoras da ANEEL, que é a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade
(SFE), tinha, em julho de 2014, apenas 14 agentes fiscais para cuidar do assunto. Naquele período,
segundo o TCU, esses 14 funcionários eram responsáveis por fiscalizar 16 estados e o Distrito
Federal.
As principais críticas do TCU se concentraram no sistema de análise da qualidade do
teleatendimento das distribuidoras. Isso porque esses índices são informados pelas próprias
empresas à ANEEL, que não tem procedimento para assegurar a exatidão dos dados recebidos.
A partir daí, a agência reguladora seleciona apenas as concessionárias que se declaram
transgressoras de limites regulatórios para serem fiscalizadas. Para o TCU, isso incentiva “a atuação
oportunista de distribuidoras”.
O próprio TCU percebeu que o critério adotado pela ANEEL funciona como um estímulo para que
as distribuidoras informem dados incorretos ou falseados dos indicadores de qualidade com vistas
a melhorar sua situação de cumprimento da regulamentação, pois sabem que não serão punidas
caso informem estar adimplentes.
Quando presente em reunião a esta CPI o responsável pelo setor de fiscalização da ARSESP
informou que, exclusivamente para este setor eram somente 27 (vinte e sete) funcionários para
todo Estado de São Paulo.

7.4 - FUNÇÃO DA ARSESP ENQUANTO DELEGADA DA ANEEL
Primeiramente insta salientar que, segundo o art. 21 da Constituição Federal, compete à União
explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços e instalações
de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os
Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; e, de acordo com o art. 22 da Carta
Magna compete privativamente
telecomunicações e radiodifusão.
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A ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - é uma
autarquia de regime especial, vinculada à secretaria Estadual de Governo, criada pela Lei
Complementar 1.025/2007 e regulamentada pelo Decreto 52.455/2007, com o objetivo de regular,
controlar e fiscalizar, no âmbito do Estado, os serviços de gás canalizado e, preservadas as
competências e prerrogativas municipais, de saneamento básico de titularidade estadual.
A Agência também atua, por meio de delegação da ANEEL, na fiscalização das distribuidoras de
energia paulistas, como também nas pequenas Centrais Hidrelétricas e Termoelétricas. A ARSESP
foi criada a partir da CSPE (Comissão de Serviços Públicos de Energia), autarquia que foi
responsável pela regulação e fiscalização dos serviços de energia elétrica e gás canalizado entre
1998 e 2007. As principais atribuições da ARSESP nas suas áreas de atividades são: (i) Por meio de
convênio de delegação e descentralização, firmado com a Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL), fiscalizar as 14 concessionárias de distribuição, 12 permissionárias, além de PCHs e PCTs
que atuam no Estado de São Paulo; (ii) Regular e fiscalizar os serviços de distribuição de gás
canalizado das 3 concessionárias paulistas; e (iii) Regular e fiscalizar os serviços de saneamento de
titularidade estadual, assim como aqueles de titularidade municipal, que venham a ser delegados
à ARSESP pelos municípios paulistas que manifestarem tal interesse.
Sendo a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo um órgão
delegado ANEEL (como o IPEM é do INMETRO por exemplo), cabe à ARSESP seguir as normas e
diretrizes advindas da instância federal, ou seja da ANEEL.
Quando presente na reunião desta CPI, o convidado, Superintendente de Assuntos Energéticos,
Paulo Fernando Cunha Albuquerque, detalhou os meios de fiscalização dos quais a agência
dispõe: o exame dos dados enviados pelas distribuidoras e os obtidos por meio de vistorias
técnicas em campo.
A respeito da agilidade na resposta às demandas vindas dos cidadãos e concessionárias, o
convidado (representante da agência) respondeu aos parlamentares, membros da CPI que os
pedidos e reclamações são respondidos em até 30 dias e esclareceu que a responsabilidade de
fiscalização é compartilhada com a agência nacional.
No “pacote” de reclamações, incluindo, falha, queda, interrupção, variação da energia elétrica,
bem como os danos ao patrimônio físico, material e intelectual dos consumidores perfazem 48.262
(quarenta e oito mil duzentas e sessenta e duas) reclamações no ano de 2015, sendo este índice
só aumentou nos últimos 5 (cinco) anos.
A ARSESP informou que, de acordo com as normas da ANEEL, antes de trazer a demanda ao
órgão regulador o consumidor deve primeiramente esgotar os canais de atendimento da própria
concessionária do serviço (call center e ouvidoria). Caso não tenha seu pleito solucionado poderá
acionar a agência que irá tratar a demanda com vistas à resolução do conflito.
Os recursos da ARSESP advém, substancialmente, da Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização TRCF dos serviços de saneamento básico e distribuição de gás canalizado (artigo 28 da Lei
Complementar n° 1.025/2007), que no exercício de 2.015 totalizou R$ 80,7 milhões de reais.
Outra fonte de recurso está relacionada aos repasses feitos pela União no âmbito do convênio de
cooperação mantido com Estado de São Paulo, pelo qual a ANEEL descentraliza atividades de
fiscalização e ouvidoria, executadas pela ARSESP, conforme anteriormente mencionado, e que no
ano de 2.015 totalizaram R$ 6,09 milhões de reais, devendo ser destacado que, em função dos
sucessivo contingenciamento de recurso aplicado à ANEEL pelo executivo federal, os repasses
feitos à ARSESP tem sido reduzidos ao longo dos anos, com consequente impacto nas atividades
descentralizadas.
Ressalte-se que, no exercício de 2.015, ANEEL obteve com a arrecadação da taxa de fiscalização
recursos no montante de aproximadamente R$ 450 milhões, dos quais cerca R$150 milhões
provenientes do estado de São Paulo.
Tais fontes de recursos asseguram a manutenção das atividades de regulação e fiscalização da
ARSESP, como determina a Lei Complementar n° 1.025/2007, valendo destacar que a agência
estadual conta hoje com 156 servidores em seus quadros.
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Ao ser perguntado sobre qual o custo fixo anual da agência, o presidente da ARSESP respondeu
que o custo é inferior à arrecadação, sobretudo porque do quadro total de 303 servidores,
previsto na Lei Complementar n° 1.025/2007, a ARSESP conta atualmente com 156 e aguarda a
autorização para realização de concursos público.
Quanto a eventuais prejuízos em relação ao setor da construção, mencionados pelos membros
da CP, a ARSESP informou que, de acordo com as normas da ANEEL, novas construções de
edifícios são analisadas pelas concessionárias e, conforme a natureza da demanda a ser
atendida, as obras para o atendimento da energia elétrica e as custas são dos empreendedores.
Ainda, a agência informou que as distribuidoras de energia são penalizadas quando constatado
excesso de “carregamento” em cada estação.
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No ano de 2015 foi iniciada importante alteração nas normas de Direito Administrativo. Trata-se da
Lei nº 13.097/2015, que acrescentou o art. 27-A à Lei nº 8.987/95, a qual estabelece o regime geral
de concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos,
conforme previsto no art. 175 da Constituição Federal.
O ordenamento jurídico atual descreve duas importantes leis de concessão e permissões: a de nº
8.987/95, que estabelece o regime geral, e a Lei nº 9.074/95, que estabelece normas para outorga
e prorrogações das concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências foi
alterada pelos Decretos nos 1717/95; 2003/1996; 7805/2012 e pela Lei 12783/2013, que dispõe
sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução
dos encargos setoriais e sobre a modicidade tarifária; e, altera as Leis nos 10.438, de 26 de abril de
2002, 12.111, de 9 de dezembro de 2009, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.427, de 26 de dezembro
de 1996, e 10.848, de 15 de março de 2004; e, revoga dispositivo da Lei no 8.631, de 4 de março de
1993. A Lei nº 13.097/2015 alterou apenas a Lei Geral de Concessões de Permissões
As alterações ocorridas na Lei Geral foram: a Vigência (no art. 168, inciso V, da Lei nº 13.097/2015
e na inserção do art. 27-A na Lei Geral de Concessões e Permissões); e, o controle (estrutura
acionária da empresa) ou administração temporária (gestão sem alteração do quadro acionário)
por financiadores e agora pelos garantidores com quem não mantenha vínculo societário direto,
e na glosa entende-se que o controle ou a administração indireta da concessionária pode ser
transmitido a uma empresa com a qual ela mantém vínculo acionário indireto.
A jurisprudência, tanto trabalhista quanto cível, vem desconsiderando a autonomia de pessoas
jurídicas que, de alguma forma, são ligadas para atribuir obrigações de uma a outra. Com tal
procedimento, os tribunais vêm tentando impedir que, por meio de maquiagens ou subterfúgios
acionários, grupos empresariais se furtem a obrigações.
Na jurisprudência do STJ, há dois acórdãos emblemáticos no sentido de desconsiderar a
configuração acionária da empresa ré para alcançar outra empresa ligada a ela: (Terceira
Turma, MC 15526 / SP, julg. 22.09.2009; Terceira Turma, AgRg no AREsp 80040 / RJ, julg. 17.04.2012).
Por essa razão, a ênfase dada pelo legislador à inexistência de vínculo entre a instituição que
assumirá o controle e a empresa concessionária tenha sido uma tentativa de impedir que o
Judiciário atribua obrigações da concessionária à instituição que assumirá seu controle.
A fragilidade da questão reside na omissão de responsável pela falta de cumprimento das
cláusulas do certame. Ocorre que, quanto à referência ao art. 116 da Lei nº 6.404 (Lei das
Sociedades Anônimas), deve-se respeitar os deveres impostos ao controlador. Em resumo, o que
esse dispositivo estabelece é que o controlador, embora vá ocupar a posição de acionista
apenas por certo período, deverá atuar como se sócio permanente fosse, com absoluta
fidelidade aos objetivos da companhia e com transparência em relação aos demais sócios.
A Lei Federal 9074/95 que estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e
permissões de serviços públicos e dá outras providências foi alterada pelos Decretos nos 1717/95;

2003/1996; 7805/2012 e pela Lei 12783/2013, que dispõe sobre as concessões de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais e sobre a
modicidade tarifária; e, altera as Leis nos 10.438, de 26 de abril de 2002, 12.111, de 9 de dezembro
de 2009, 9.648, de 27 de maio de 1998, 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e 10.848, de 15 de
março de 2004; e, revoga dispositivo da Lei no 8.631, de 4 de março de 1993.
Estabelece o §4º do art. 27-A da Lei Geral de Concessões e Permissões:
art. 27-A, §4º - Configura-se a administração temporária da concessionária
por seus financiadores e garantidores quando, sem a transferência da
propriedade de ações ou quotas, forem outorgados os seguintes poderes:
I – indicar os membros do Conselho de Administração, a serem eleitos em
Assembleia Geral pelos acionistas, nas sociedades regidas pela Lei 6.404,
de 15 de dezembro de 1976; ou administradores, a serem eleitos pelos
quotistas, nas demais sociedades;
II – indicar os membros do Conselho Fiscal, a serem eleitos pelos acionistas
ou quotistas controladores em Assembleia Geral;
III – exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação
dos acionistas ou quotistas da concessionária, que representem, ou possam
representar, prejuízos aos fins previstos no caput deste artigo;
IV – outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no caput
deste artigo.

A contradição deste dispositivo consiste em que, embora tente diferenciar administração
temporária de controle, ele acaba por conceder ao administrador temporário poderes
semelhantes aos dos controladores, e muito superiores aos dos sócios da concessionária. Para
constatar tal contradição, basta comparar os poderes aqui concedidos aos administradores
temporários com os poderes que a Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) concede à
assembleia geral de acionistas (art. 122).
Ainda, a Lei Geral de Concessões e Permissões positiva que, a administração temporária
autorizada não acarretará responsabilidade aos financiadores e garantidores em relação à
tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros, inclusive com o
poder concedente ou empregados.
Ocorre contradição na letra da Lei sendo que, o §4º concede aos administradores temporários
poderes praticamente equivalentes aos dos controladores. Por outro lado, o §5º os isenta de
qualquer responsabilidade pela gestão da empresa. Desse modo, verifica-se uma profunda
assimetria entre os poderes e os deveres que a lei atribui a esses administradores.
Já a Lei nº 9.478/977 prevê que as políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes
de energia terão como objetivos, dentre outros, proteger os interesses do consumidor quanto a
preço e oferta dos produtos. Esta lei não separa consumidores livres e consumidores cativos,
estabelecendo que todos os consumidores, independentemente do ambiente no qual a energia
a ele destinada seja comercializada, sejam protegidos.
É necessário salientar que, depois da crise de racionamento, pelo princípio do equilíbrio contratual
as distribuidoras fizeram a chamada Recomposição Tarifária Extraordinária – RTE, repassando aos
consumidores finais o reajuste extraordinário das tarifas.
A Constituição Federal trata em seu art. 175 que incumbe ao Poder Público, na forma da lei,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, a necessidade de licitação, para a
prestação de qualquer serviço público. Dispondo a lei ainda sobre: a obrigação do poder público
em tratar do regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o
caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de caducidade,
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; os direitos dos usuários; a política tarifária; e, a
obrigação de manter serviço adequado.
Da legislação vigente percebe-se que as atividades estatais qualificadas (pela Constituição ou
legislação ordinária) devem submeter-se ao especial regime jurídico do serviço público.
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Deste regime jurídico, cumpre destacar, dada sua relevância, os seguintes aspectos:
· Possibilidade de Concessão (ou Permissão) – conquanto os serviços públicos sejam atribuições
públicas, e, portanto, possam ser prestados diretamente pelo próprio Poder Público titular da
respectiva atividade ou competência pública, a Constituição expressamente prevê a
possibilidade de sua prestação por particulares, mediante outorga de concessão ou permissão à
empresas privadas, devendo a lei estabelecer o regime de tais empresas concessionárias e
permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação,
bem como as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;
· Licitação – nada obstante, a Constituição exige, como pré-requisito da outorga, a realização de
licitação (processo administrativo, disciplinado em lei, que, assegurando igualdade de condições
aos interessados, visa escolher aquele que melhor atende ao interesse público);
· Política tarifária – da mesma forma, a Constituição estabelece que os concessionários e
permissionários de serviços públicos serão remunerados mediante o pagamento de tarifa, sendo
esta submetida a uma política tarifária, sendo garantido o equilíbrio econômico e financeiro do
contrato de concessão;
· Obrigação de manter serviço adequado – a doutrina administrativa dos serviços públicos
qualifica o “serviço adequado” como a própria razão de ser dos serviços públicos, cabendo,
evidentemente, à legislação ordinária dispor sobre as características e comportamentos que,
conforme as características de cada atividade, qualificarão o respectivo serviço como
adequado.
A Lei nº 8.987/95 trouxe relevantes disposições quanto as concessões de serviços públicos,
cabendo destacar as seguintes:
Na definição do eminente Hely Lopes Meirelles, “o contrato de concessão é o documento escrito
que encerra a delegação do poder concedente, define o objeto da concessão, delimita a área,
forma e tempo de exploração, estabelece os direitos e deveres das partes e dos usuários do
serviço”.
Dessa forma, os contratos de concessão são os instrumentos previstos pela Lei nº 8.987/95 e
adotados pelo Poder Concedente e pela ANEEL, nos quais são estabelecidas as relações com os
agentes de distribuição de energia elétrica.
8.1 - OS CONTRATOS DE CONCESSÃO
Nesses contratos estão definidas as regras a respeito do regime das empresas concessionárias e
permissionárias, da tarifa, do serviço adequado (regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas), bem
como as obrigações quanto ao atendimento prestado aos consumidores.
Quanto às tarifas, os contratos de concessão têm como princípio básico a preservação do
equilíbrio econômico-financeiro das concessionárias, estabelecendo valores que garantam a
cobertura de todos os custos para que a energia seja produzida, transportada e entregue aos
consumidores, acrescidos dos encargos setoriais e impostos, bem como da remuneração dos
investimentos realizados pelas empresas concessionárias. A preservação do equilíbrio econômicofinanceiro se dá
por meio das revisões e reajustes tarifários.
De acordo com a Lei nº 8.987/95, os contratos de concessão devem conter cláusulas essenciais,
nas quais serão estabelecidos:
O objeto, a área e o prazo da concessão; o modo, forma e condições da prestação do serviço;
os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço; o preço do
serviço e os critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas; os direitos, garantias e
obrigações do Poder Concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis
necessidades de futura alteração e expansão do serviço e consequente modernização,
aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações; os direitos e deveres dos
usuários para obtenção e utilização do serviço; a forma de fiscalização das instalações, dos
equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos
órgãos competentes para exercê-la; as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita
a concessionária e sua forma de aplicação; os casos de extinção da concessão; os bens
reversíveis; os critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à
concessionária, quando for o caso; as condições para prorrogação do contrato; a
obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder
concedente; a exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da
concessionária; e o foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais.
A Lei Geral de Concessões em seus capítulos VII e VIII define as seguintes obrigações do Poder
Concedente e da concessionária, das quais se destacam: Obrigações do Poder Concedente:
Regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação; aplicar as
penalidades regulamentares e contratuais; intervir na prestação do serviço, nos casos e condições
previstos em lei; extinguir a concessão, nos casos previstos nesta lei e na forma prevista no
contrato; homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta Lei, das normas
pertinentes e do contrato; cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as
cláusulas contratuais da concessão; zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e
solucionar queixas e reclamações dos usuários, que serão cientificados, em até trinta dias, das
providências tomadas; estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio
ambiente e conservação; incentivar a competitividade; e estimular a formação de associações
de usuários para defesa de interesses relativos ao serviço. E, obrigações da concessionária: prestar
serviço adequado, na forma prevista nesta lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato;
manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão; prestar contas da
gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários, nos termos definidos no contrato; cumprir
e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão; permitir aos
encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às
instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis; zelar pela integridade
dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente; e captar,
aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço.
Os contratos resultantes dos leilões podem ser de duas modalidades diferentes: por quantidade ou
por disponibilidade. Os contratos por quantidade preveem o fornecimento de um montante fixo
de energia a um determinado preço. Nesta modalidade, geralmente utilizada para a
contratação de energia hidráulica, os geradores estão sujeitos a riscos de sobras ou déficits de
energia, liquidados ao PLD , sendo que esses riscos são minimizados pelo chamado Mecanismo de
Realocação de Energia (MRE ). Esse mecanismo realoca montantes de energia gerados entre as
usinas participantes, reduzindo o risco de exposição de agentes individuais.
Os contratos por disponibilidade, por sua vez, são destinados à contratação de usinas
termelétricas, e preveem uma remuneração fixa ao agente gerador, independente do que for
efetivamente gerado. Nesses contratos, a parcela fixa é destinada à cobertura dos custos fixos
para a disponibilização da usina ao sistema, que pode ou não ser despachada por conta das
condições hidrológicas do sistema interligado. Todavia, quando essas usinas são despachadas, as
distribuidoras devem pagar os curtos variáveis relativos ao uso do combustível, que serão
repassados aos consumidores no momento do reajuste tarifário. O objetivo dos contratos por
disponibilidade é garantir a segurança do sistema hidrotérmico. Caso as condições hidrológicas
sejam desfavoráveis, como em períodos excessivamente secos, essas usinas podem ser solicitadas
a despachar sua energia, reduzindo o risco do déficit de oferta do sistema como um todo. Ao
contrário, quando as condições hidrológicas são favoráveis, essas usinas são deixadas em estado
de espera.
Os contratos de Concessão incluem indicadores de eficiência operacional financeira e de
sustentabilidade tais como os constantes nas subcláusulas oitava e décima quarta que tratam
respectivamente de que: “ o descumprimento de limites anuais globais de indicadores de
continuidade coletivos por dois anos consecutivos ou por três vezes em cinco anos poderá,
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conforme regulação da ANEEL, implicar a limitação de distribuição de dividendos ou pagamento
de juros sobre o capital próprio, até que os parâmetros regulatórios sejam reestruturados,
observado o Inciso I da Subcláusula primeira da Cláusula Sétima”; ainda, “para o período a partir
do sexto ano civil subsequente á celebração deste contrato, a inadimplência da concessionária
decorrente do descumprimento de critérios de eficiência com relação à continuidade do
fornecimento ou á gestão econômico-financeira implicará a abertura do processo de
caducidade, respeitadas as disposições deste contrato, particularmente o direito à ampla defesa
e ao contraditório,...”.

9 - DA QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO
O desempenho das empresas de distribuição quanto à continuidade do serviço prestado de
energia elétrica é medido com base em indicadores de conjunto e individuais, segundo
Resolução ANEEL nº 024, de 27 de janeiro de 2000.
A metodologia adotada pela SRD da ANEEL para medir a qualidade do serviço prestado, por
meio dos indicadores DEC – Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora e FEC
– Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora deveriam ser individualizados
e devidamente publicados no site da concessionária como respeito ao princípio da
transparência, atinente à todos os órgãos da administração pública, bem como aqueles ligados à
mesma via contratos.
Os indicadores de conjunto são denominados DEC e FEC. O DEC (Duração Equivalente de
Interrupção por Unidade Consumidora) indica o número de horas em média que um consumidor
fica sem energia elétrica durante um período, geralmente mensal. Já o FEC (Frequência
Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) indica quantas vezes, em média, houve
interrupção na unidade consumidora (residência, comércio, indústria, entre outros).
Os indicadores individuais, destinados a aferir a qualidade prestada diretamente ao consumidor,
são: DIC, FIC e DMIC. Os indicadores DIC (Duração de Interrupção por Unidade Consumidora) e
FIC (Frequência de Interrupção por Unidade Consumidora) indicam, respectivamente, por quanto
tempo e o número de vezes que uma unidade consumidora ficou sem energia elétrica, durante
um período considerado. O DMIC (Duração Máxima de Interrupção por Unidade Consumidora) é
um indicador que limita o tempo máximo de cada interrupção, impedindo que a concessionária
deixe o consumidor sem energia elétrica durante um período muito longo.
Outro instrumento permite a avaliação da melhoria da prestação dos serviços de energia elétrica
a partir da visão e satisfação do consumidor residencial. Trata-se do Índice ANEEL de Satisfação
do Consumidor (IASC), resultante de pesquisa anual que a ANEEL realiza para avaliar o grau de
satisfação dos consumidores residenciais com os serviços prestados pelas distribuidoras de energia
elétrica. A pesquisa é feita por amostragem, com a aplicação de questionários diretamente aos
consumidores e abrange toda a área de concessão das 64 distribuidoras no País.
O IASC gera indicadores comparáveis por região e porte de empresa, revelando a percepção
global do setor e possibilitando análises comparativas com índices internacionais de satisfação do
consumidor. Também compõe o cálculo de um componente do reajuste tarifário (Fator X). A partir
da pontuação obtida pela concessionária distribuidora chega-se ao valor a ser utilizado no
cálculo do Fator X, o qual será aplicado no reajuste tarifário anual imediatamente posterior à data
da pesquisa.
No estabelecimento dos limites de continuidade para os conjuntos de unidades consumidoras é
aplicado o seguinte procedimento: a) seleção dos atributos relevantes para aplicação de análise
comparativa; b) aplicação de análise comparativa, com base nos atributos selecionados na
alínea “a”; c) cálculo dos limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades
consumidoras de acordo com o desempenho dos conjuntos; e d) análise por parte da ANEEL,
com a definição dos limites para os indicadores DEC e FEC.”

Ainda, os indicadores de qualidade do serviço e de atendimento deveriam ser individualizados
por classe de consumo (residencial, comercial, industrial, rural, e Poder Público) e por município;
Os Conselhos de Defesa do Consumidor, da área de energia elétrica trouxeram a esta CPI
algumas das maiores preocupações do público consumidor com o setor, sendo a Iluminação
pública um dos principais pontos de cuidado em razão da avaliação da qualidade do serviço,
embora de gestão compartilhada com a prefeitura, a parte do fornecimento de energia continua
sendo responsabilidade das distribuidoras e citaram que a Cidade de Guarulhos possui impasse
entre a distribuidora de energia e a prefeitura sobre a responsabilidade pelo serviço.
Ainda, os Conselhos alertaram quanto ao fato de que existem projetos de eficiência energética e
iluminação de ruas, praças e prédios públicas, sendo que as distribuidoras de energia elétrica são
obrigadas a investir 0,5% do seu faturamento líquido em eficiência energética. Segundo o
recebido via e-mail por esta CPI, este “investimento”, feito com dinheiro de todos os
consumidores, é usado principalmente em programas na baixa renda (trocas de geladeiras,
lâmpadas, e regularização das instalações elétricas) ou na iluminação de áreas públicas ou
edifícios públicos.
Os Conselhos comunicaram que em Audiência Pública de Revisão das Tarifas da Bandeirante
(2015), o representante da Cidade de São José dos Campos levantou o fato de que a vida e
instalação de indústrias naquela cidade estariam sendo prejudicados pela falta de investimentos
da concessionária,.
O Deputado Orlando Morando presente em uma das reuniões discursou sobre descaso da
Eletropaulo quanto ao cumprimento de prazos, pontuando que é muito comum os empresários
terem de inaugurar supermercados a base de geradores elétricos.
Segundo informações dos Conselhos do setor, em Franco da Rocha, a distribuidora Elektro
recusou-se a fazer ligações elétricas em determinado bairro alegando tratar-se de área de
preservação, contudo segundo o mesmo Conselho há mais de 30 anos já é uma área de
habitação consolidada, com ligações de energia totalmente regularizadas.
Ainda, foi trazido à ciência desta CPI o fato de que na divisa de Mogi das Cruzes com Guarulhos
(dois polos industriais), o Parque Industrial de Taboão (Mogi) tem feito várias reclamações sobre a
falta de investimentos e cumprimento de prazos por parte da Bandeirante.
A ANEEL enviou para conhecimento de CPI, um relatório de acompanhamento de plano de
resultados para melhoria dos serviços de distribuição da AES Eletropaulo – Avaliação do 1° e 2°
trimestres. Processo: 48500.000209/2015-53;
Na avaliação da ANEEL, é preciso solucionar o problema financeiro que vive a distribuidora,
reverter a tendência de piora nos indicadores de qualidade, retomar com urgência as obras sem
deixar de atentar para as questões comerciais e de segurança do trabalho e da população. Em
particular, diante da grave situação financeira apresentada, é desejável que a Eletropaulo
apresente de forma complementar, no menor prazo possível, uma atualização do Plano de Ação
para o equacionamento do desequilíbrio financeiro da empresa. Observando a relação entre o
desembolso previsto e realizado no Plano de Resultados nota-se que menos de 3% dos
investimentos foram realizados até o fechamento do 2° trimestre, tornando provável o não
alcance dos resultados esperados. Especificamente sobre o indicador DEC, a explicação
apresentada para a piora (temporais em setembro de 2015, concentração de ocorrências
simultâneas e interrupções decorrentes de obras do Plano de Resultados) não se sustenta
mediante uma análise mais detalhada realizada pela ANEEL. Observou a SRD que a piora do DEC
se deu em todo ano, não somente em meses específicos, e que houve aumento tanto na
duração das interrupções programadas quanto nas não programadas.
A ANEEL não mantém registro da capacidade de carga das sub estações. A ANEEL não dispõe de
definição técnica de intempérie. Fica tudo em aberto para agência decidir.
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9.1 – APAGÕES
O termo “APAGÃO” ganhou uma grande popularidade, tendo origem na chamada “crise do
apagão”, que afetou o fornecimento e distribuição de energia elétrica, que ocorreu
em 2001 e 2002. No início da crise levantou-se a hipótese de que talvez se tornasse necessário
fazer longos cortes forçados de energia elétrica em todo Brasil. Estes cortes forçados, ou
blecautes, foram apelidados de "apagões" pela imprensa.
Na época, havia grande possibilidade de ocorrer apagões no país, sobretudo nas grandes
cidades. Felizmente, a aplicação desses cortes — que produziriam severas perdas na economia
brasileira, que cresceu 1,42% em 2001 — pôde ser evitada graças ao bom resultado de uma
campanha por um racionamento "voluntário" de energia. Mas o termo ganhou uma
grande popularidade, acabando por denotar toda a crise energética, ao invés de denotar
apenas os eventuais cortes forçados.
A indústria muitas vezes tem que recorrer a outros tipos de fontes de energia. Com o crescimento
da viabilidade econômica de pequenos geradores elétricos, dentre eles os geradores de fontes
renováveis, apresenta-se de forma crescente um novo paradigma de operação dos sistemas
elétricos: a geração distribuída (GD). A partir da descentralização crescente da geração, o que
tem ocorrido em diversos países no mundo, as redes de distribuição passam a ter papel
protagonista na operação do sistema, contrabalançando os efeitos intermitentes desses
pequenos geradores e aumentando a qualidade do fornecimento de energia.
Um ponto relevante a ser mencionado sobre a produção e o consumo de energia elétrica é que,
diferentemente de outros sistemas de redes, como saneamento e gás, a energia elétrica não
pode ser armazenada de forma economicamente viável, e isso implica na necessidade de
equilíbrio constante entre oferta e demanda. Em outras palavras, toda a energia consumida deve
ser produzida instantaneamente e, quando há desequilíbrios, mesmo que por frações de minuto,
todo o sistema corre o risco de desligamentos em cascata, os chamados “apagões”.
No aspecto técnico a indústria de energia elétrica é basicamente composta por geradores
espalhados pelo país e pelas linhas de transmissão e de distribuição de energia, que compõem a
chamada “indústria de rede”. Todo o sistema é eletricamente conectado, exigindo o balanço
constante e instantâneo entre tudo o que é produzido e consumido.
No aspecto regulatório a indústria de energia elétrica é constituída por agentes independentes
que, ou produzem, ou transportam ou comercializam a energia elétrica. Os fluxos financeiros no
sistema são diferentes dos fluxos energéticos físicos, isso pelo fato de que não se pode receber a
energia diretamente de um único gerador, mas sim de todos os geradores ao mesmo tempo.
O sítio do Wikipédia divulga data de alguns destes eventos tais como os ocorridos em 4
Fevereiro de 2014, onde cerca de 6 milhões de consumidores foram afetados pela falta
energia nos estados do Sudeste; e, em 19 de Janeiro de 2015, onde um blecaute atingiu parte
10 estados, incluindo São Paulo, causando falta de energia elétrica a mais de 3 milhões
unidades consumidoras.
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O sistema elétrico precisa gerar, a cada instante, energia suficiente para atender a demanda dos
consumidores naquele momento. Para que isso é preciso que haja uma reserva pronta para entrar em
funcionamento no momento em que a demanda sobe.
Com o sistema no limite, a frequência elétrica diminui e, sem ter como aumentar a geração de
energia, os equipamentos automaticamente se desligam para evitar serem danificados. Isso diminui
ainda mais a geração – e aumenta portanto a diferença entre a demanda e a oferta, fazendo com
que cada vez mais equipamentos desliguem e levando o sistema a um colapso.
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Os limites dos indicadores DIC e FIC são definidos para períodos mensais, trimestrais e anuais. O
limite do indicador DMIC é definido para períodos mensais. O limite do indicador DICRI é definido
para cada interrupção em dia crítico. O assunto está regulamentado no Módulo 8 dos
Procedimentos de Distribuição – PRODIST, sendo que as informações referentes aos indicadores de
continuidade deveriam estar disponíveis na fatura de energia elétrica.
Com todas estas falhas conclui-se que: não houve investimento nas substações condizente com o
crescimento demográfico; não houve melhora nas dependências internas das cidades, quer seja
com cabeamento aparente ou não; e, a denúncia advinda de municípios prejudicados, de que
na verdade o crescimento das cidades se dá por conta das orientações das distribuidoras de
energia elétrica procede.
A ANEEL enviou painéis à esta CPI com o desempenho das distribuidoras de Energia elétrica. No
geral em média mais de 80% das reclamações são advindas de interrupção do fornecimento de
energia elétrica e o montante residual advém de outras razões.
9.3 - ENTRAVE AO DESENVOLVIMENTO X FALTA DE QUALIDADE DO SERVIÇO
A Eletropaulo metropolitana, por exemplo, foi privatizada em 1999. A população da cidade de
São Paulo era de cerca de 10 milhões de habitantes e agora em 2016, a cidade de São Paulo
alcançou a marca de 12 milhões de habitantes.
O próprio crescimento vegetativo da população já era esperado. A situação climática é uma
desculpa para a interrupção do fornecimento de energia, pois em alguns países da América
central onde as situações climáticas são bem piores que as ocorridas em nosso país, as
interrupções são quase nulas.
Quanto a falta de energia em determinadas regiões e áreas, as concessionárias de energia
utilizam como argumento o fato de que as prefeituras não fornecem o Plano Diretor do município,
contudo, na realidade as concessionárias terminam por decidir o crescimento do Município para
onde elas dispõem energia.
O que está acontecendo é que com um vento de 25 Km/h, por exemplo, é interrompido o
fornecimento de energia, sendo que nessa intensidade, não pode ser considerado como uma
tempestade.
Sobre a prospecção imobiliárias e consulta de permissão para edificações de necessidade de
alta disponibilidade de energia e potência instalada, existem na RMSP regiões com alta demanda
reprimida para crescimento imobiliário vegetativo ou, revitalização imobiliária com
aproveitamento e eficiência econômica de área construída – áreas de alto crescimento
demográfico ou de especulação imobiliária e regiões centrais antigas de infraestrutura não
suficiente para a atual demanda de uso para os imóveis (unidades por edificação ou demanda
de alto consumo energético, por exemplo hospitais, conjuntos comerciais, shoppings, conjuntos
residenciais, etc.)
Se não há disponibilidade de transporte de energia, mas há capacidade, há de se questionar a
questão de conveniência e oportunidade das distribuidoras.
Se existe, nas atuais redes instaladas capacidade para atender, novas incorporações no centro
velho, bem como para atender centros de carga alta como na Berrini, Morumbi, João Dias,
Pirituba, Jaraguá, etc., então porque não é feito tal atendimento?
O setor imobiliário por exemplo fica prejudicado, já que o investimento para atender a demanda
de potencias altas em um condomínio, construção, incorporação, etc., depende da constituição
de subestação elétrica para conexão em linhas de transmissão de alta tensão e transferência.

9.2 - INTERRUPÇÃO
As principais causas das interrupções no fornecimento de energia elétrica no Brasil, segundo o
Sindienergia, considerando os elos de geração, transmissão e distribuição são: problemas no
sistema de geração e transmissão, falhas de equipamentos, catástrofes climáticas, tempestades
(raios, ventanias, enchentes, quedas de árvores sobre a rede e barrancos); ocorrência de
queimadas; acidentes de transito ou nas redes e ação de terceiros nas redes elétricas.
É triste alguns testemunhos que chegaram a esta CPI, tais como empresários e pequenos
proprietários rurais que se queixam da demora para iniciar suas atividades por conta da falta de
energia. É a ANEEL que concede um longo prazo (de 120 dias) para instalação de rede de
energia em um determinado local e a distribuidora só implanta no último dia do prazo. Fica claro
que toda os setores, tais como a atividade agrícola, comercial e industrial ficam prejudicados
com esta falta de acompanhamento da ANEEL.
A ANEEL deve, em relação a distribuição, cobrar o ressarcimento dos danos elétricos, bem como
o pagamento de compensações diretamente aos consumidores, ainda cabe a ANEEL: impor
reduções da receita da distribuidora (componente Q (qualidade) do Fator X; aplicar penalidade
nas fiscalizações; estabelecer a limitação da distribuição de dividendos e/ou juros sobre o capital
próprio (novos contratos) além de determinar a perda da concessão, bem como dos novos
contratos em casos recorrentes.
A continuidade do fornecimento é avaliada através de indicadores que mensuram a frequência
e a duração das interrupções ocorridas nos consumidores. Ressalta-se que, similarmente a outros
indicadores no mundo, os indicadores são apurados para as interrupções maiores que 3 minutos,
sendo admitidos alguns expurgos na sua apuração. Os indicadores de continuidade são os
seguintes:
•

Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora (DEC): Intervalo de tempo
que, em média, no período de apuração, em cada unidade consumidora do conjunto
considerado ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica.

•

Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora (FEC): Número de
interrupções ocorridas, em média, no período de apuração, em cada unidade
consumidora do conjunto considerado.

•

Duração de interrupção individual por unidade consumidora (DIC): Intervalo de tempo
que, no período de apuração, em cada unidade consumidora ou ponto de conexão
ocorreu descontinuidade da distribuição de energia elétrica

•

Frequência de interrupção individual por unidade consumidora (FIC): Número de
interrupções ocorridas, no período de apuração, em cada unidade consumidora ou ponto
de conexão.

•

Duração máxima de interrupção contínua por unidade consumidora ou ponto de
conexão (DMIC): Tempo máximo de interrupção contínua de energia elétrica, em uma
unidade consumidora ou ponto de conexão.

•

Duração da interrupção individual ocorrida em dia crítico por unidade consumidora ou
ponto de conexão (DICRI): Corresponde à duração de cada interrupção ocorrida em dia
crítico, para cada unidade consumidora ou ponto de conexão.

A continuidade do fornecimento é avaliada pela ANEEL através de subdivisões das distribuidoras,
denominadas Conjuntos Elétricos. Ressalta-se que o conjunto elétrico pode ter abrangência
variada. Conjuntos grandes podem abranger mais de um município, ao mesmo tempo que alguns
municípios podem possuir mais de um conjunto.

Em razão das falhas do serviço de energia, o DEC e o FEC disparam e os investimentos
despencam.
Foi encaminhado pelas concessionárias do setor de energia os planos de investimentos em redes
referentes aos anos de 2012 a 2016. Segundo ofício das concessionárias tais planos foram
elaborados em conformidade com formato específico definido pela ANEEL, contemplando o
resultado dos estudos de planejamento elétrico e energético da distribuição, baseando-se no
planejamento do: SDAT (Sistema de distribuição da Alta Tensão); SED (Substação de Distribuição);
SDMT (Sistema de Distribuição de Média tensão); e do SDBT (Sistema de distribuição da Baixa
Tensão).
Milhões de novos empreendimentos morrem antes de mesmo iniciar esta conta deve ser cobrada
de quem o dever do atendimento e da fiscalização.
Muito embora algumas reclamações junto aos órgãos de defesa do consumidor encontrem lastro,
as concessionárias se veem em um impasse frente a questão da legislação ambiental.
São consideradas Áreas Ambientalmente Protegidas aquelas dotadas de atributos naturais,
estéticos e culturais importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações
humanas. Geralmente, é uma área extensa, com o objetivo de proteger a diversidade biológica,
ordenar o processo de ocupação humana e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos
naturais. É constituída por terras pública e privada. As Áreas Ambientalmente Protegidas são
aquelas situadas em áreas de preservação permanentes, Unidades de Conservação – UC, Áreas
de Proteção Ambiental – APA e Área de Proteção de Mananciais – APM.
As distribuidoras de energia vivem um dilema no Brasil, entre atenderem aos pedidos de
fornecimento de energia e, consequentemente, acusadas de colaborar para a consolidação da
ocupação clandestina em áreas protegidas, ou negar o atendimento aos pedidos de ligação,
sob o argumento de responsabilidade na proteção ambiental, sendo acusadas de negar o
acesso universal à energia elétrica.
A ocupação de áreas ambientais protegidas é um problema recorrente em todo território
brasileiros, com a construção de edificações e moradias, em grande parte de baixa renda. Essa
ocupação se dá, predominantemente, de forma clandestina e, frequentemente, pelo
parcelamento ilegal do solo, ocupando as margens de cursos d’água, áreas de reserva ambiental
e de risco geológico e as áreas de preservação permanente. Consolidada a ocupação
clandestina, a população residente inicia um processo de pressão junto ao Poder Público
municipal para a instalação de serviços básicos de infraestrutura, como as redes de água, energia
elétrica, calçamento, iluminação pública, etc. No que tange à instalação de rede de distribuição
de energia elétrica, as Concessionárias de serviço público de distribuição de energia no Brasil têm
vivido um dilema real. Ao recusar-se a atender aos pedidos de fornecimento da energia elétrica
para as unidades consumidoras instaladas irregularmente em áreas de proteção ambiental, as
empresas são acusadas de não cumprir sua função social de prover a população de energia
elétrica, um bem básico à existência e à qualidade de vida moderna.
Por outro lado, efetuando a ligação de energia sem que o consumidor apresente a licença
ambiental, autorizando a localização da residência, as empresas são acusadas de crime
ambiental e compelidas a assinar Termos de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público,
sob pena de serem alvo de Ações Civis Públicas, sob o fundamento de que, com a ligação da
energia elétrica, estão contribuindo para a consolidação da ocupação irregular de áreas
protegidas por lei.
As consequências da ocupação clandestina dessas áreas são várias, dentre elas: (i) condições de
moradias totalmente fora dos padrões mínimos de saneamento; (ii) infraestrutura de acesso,
energia e demais benefícios extremamente prejudicados; (iii) poluição do corpo hídrico pelo
esgoto e pelo lixo; (iv) por ocasião de uma precipitação pluviométrica mais acentuada serão os
primeiros a serem severamente prejudicados; (v) valorização imobiliária do entorno prejudicada
pela desorganização do processo; (vi) como consequência, aumento do custo social do
município.
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10 - AS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA
O segmento de distribuição de energia elétrica pode ser espelhado como monopólio natural, ou
seja, existem proveitos econômicos expressivos na disponibilização do serviço, quando
simplesmente uma empresa o oferece. Tal constatação decorre do custo de implantação de
uma rede de distribuição, que é bem alto. Em outro ângulo, à medida que novos consumidores
passam a utilizar dos serviços, aumentando a densidade de atendimento, os custos de
atendimento tendem a abrandar.
Sendo o fornecimento de energia elétrica um serviço essencial para toda população e por ser um
monopólio é indispensável que haja uma correta e assertiva regulação por meio do estado.
É responsabilidade da agência reguladora o estabelecimento das tarifas de energia elétrica para
as concessionárias.
A função do modelo conceitual do setor elétrico permanece sólido, segundo o Sindicato do Setor
de Energia Elétrica - Sindi Energia os objetivos setoriais são:
•
•
•

Segurança do suprimento com o fornecimento contínuo de energia, por meio de fontes
estáveis e confiáveis (despachabilidade), com confiabilidade das redes elétricas, com
escopo na qualidade do fornecimento de energia elétrica;
A Modicidade tarifária com preferência por alternativas de baixo custo, com
desenvolvimento tecnológico em G,T e D, bem como por meio de revisões tarifárias a
cada 4 anos;
Universalização do acesso com a disponibilização do serviço de fornecimento de energia
elétrica, para toda a população brasileira.

Segundo o supra mencionado sindicato as distribuidoras sustentam os investimento em geração
toda a cadeia de pagamentos do setor elétrico. Elas fazem a avaliação de necessidade de
energia para os próximos 5 (cinco) anos, verificando a necessidade da energia para o leilão,
tirando a do contrato existente, as distribuidoras enviam a necessidade de aquisição de energia
ao Ministério de minas e Energia e este consolida a demanda em todo país. Em seguida a EPE –
Empresa de Pesquisa Energética faz a seleção dos projetos aptos a atender à necessidade da
demanda, quando então a ANEEL faz os editais dos leilões e a CCEE – Câmara de
Comercialização de energia Elétrica faz a operação dos mesmos. Ao final do processo os
investidores em geração que ganharam a concorrência pelo menor preço assinam contratos de
longo prazo (15 a 30 anos) com as distribuidoras. As distribuidoras garantem o financiamento com
os recebíveis.
10.1 - EVOLUÇÃO TARIFÁRIA NO BRASIL
A Lei n° 8.631 modificou a relação entre contribuintes e consumidores em todo Brasil, de modo
que a parcela vulnerável (contribuintes e consumidores) pagou a conta. Esta lei aboliu o regime
de remuneração garantida, o mecanismo de compensação de resultados (CRC) e promoveu a
desequalização tarifária, estabelecendo as bases da atual política tarifária desta esfera em que
as tarifas de energia elétrica precisam garantir o custo do serviço de cada concessionária,
segundo suas características específicas, de modo a garantir a prestação dos serviços
apropriados.
Contudo, o regime de tarifa pelo preço inaugurado em 1995 pela lei 8.987, cujo artigo 9º
estabelece que “a tarifa de serviço público concedido será fixada pelo serviço pelo preço da
proposta vencedora da licitação, preservadas as regras de revisão previstas nesta lei e no edital e
no contrato de concessão” legou o risco da demanda para distribuidora e não mais ao
consumidor, como ocorria com o regime de tarifa pelo custo.
No período de 1997 a 2008, tendo como base informações fornecidas pela ANEEL, houve uma
acentuada elevação das tarifas de energia elétrica para todos os consumidores do país.

entidades que fazem seu controle, o que dificulta o acompanhamento de sua aplicação. Um dos
encargos setoriais “embutidos” nas contas dos consumidores é a Taxa de Fiscalização de Serviços
de Energia Elétrica – TFSEE que foi instituída pela Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, tendo
como foco constituir a receita da Agência Reguladora de Energia Elétrica – ANEEL, para
cobertura das despesas administrativas e operacionais. A TFSEE é fixada anualmente pela Aneel e
recolhida mensalmente por todos os agentes na geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica.
Há de se promover a redução do encargo, uma vez que o mesmo não está sendo aplicado para
a finalidade que foi criado; ainda há que se promover o corpo técnico das reguladoras de forma
a intensificar a fiscalização do setor elétrico do Estado de São Paulo, bem como para impedir que
haja mais contingenciamento dos recursos arrecadados.
As tarifas de energia elétrica aumentaram substancialmente em 2015, o que influenciou a
inflação. No primeiro semestre desse ano, a inflação medida pelo IPCA (Índice de Preços ao
Consumidor Ampliado), do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) alcançou 6,17%,
acumulando em 12 meses aumento de 8,89%. A estimativa do Banco Central é que o índice
feche 2015 em torno de 9,0% (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2015). Segundo o IBGE, 0,71 ponto
percentual (p.p.) da inflação de 1,32% verificada em março foi decorrente da variação da
energia elétrica residencial o que representou 53,8% do índice naquele mês. A variação média da
inflação de energia elétrica no país medida pelo IPCA – IBGE no ano é a seguinte:
• 36,4% no acumulado do primeiro trimestre (22,1% somente em março);
• 42,3% no acumulado do primeiro semestre;
• 58,37% no acumulado em 12 meses encerrados em junho
No entanto, quando se observam as variações acumuladas nos três últimos anos, é possível notar
comportamentos bastante distintos. Em síntese, em 2013, as tarifas ficaram mais baratas por conta
da renovação antecipada das concessões nos segmentos de geração e transmissão, além da
redução de alguns encargos setoriais (DIEESE 2012). Nos dois anos seguintes, aumentaram e
pressionaram a inflação, em decorrência da crise hídrica e do consequente uso das
termoelétricas, além da adoção de bandeiras tarifárias e da revisão extraordinária das tarifas nas
concessionárias distribuidoras em 2015.

10.2 – COMPARATIVO DE TARIFAS NO BRASIL E EM OUTROS PAÍSES
As tarifas de energia elétrica no Brasil estão entre as mais caras do mundo e são maiores que
aquelas exercidas em vários países desenvolvidos, como França, Estados Unidos e Espanha,
apesar dos patamares inferiores do que aqueles registrados na Itália e Irlanda.
As tarifas dos consumidores industriais foram as que mais subiram nos últimos anos, muito acima do
IGP-M.
O curioso é que o Brasil é o sétimo país no ranking dos maiores geradoras e em contra partida o
país fica na 6ª posição dos que tem energia mais cara.
Há longos anos, os consumidores de eletricidade no Brasil, especialmente dos eletrointensivos
sofrem com a questão dos valores aplicados, já que sua matriz elétrica é fundamentalmente
hidrelétrica, a menos dispendiosa de todas as fontes, sendo assim por que o histórico de
cobranças é tão elevado?
O maior mal causado pelas altas tarifas de eletricidade, no entanto, é de fato sentido pelas
indústrias do País, já que investimentos deixam de ser feitos, projetos de fábricas não saem do
papel, obras de infraestrutura têm uma parcela desproporcional de seus custos alocados na
rubrica energia, empresas do setor de serviços – como lojas de departamentos ou supermercados
– operam com menos funcionários do que o ideal para poderem manter as luzes de seus
corredores e seus freezers funcionando são alguns dos efeitos colaterais indiretos das altas tarifas.

Conforme veremos à frente, as altas acumuladas no período mostram-se, na maioria dos casos,
superiores aos principais índices de preços do país.
Tal situação leva a crer que existe um desequilíbrio de forças desfavorável aos consumidores que
vai de encontro ao princípio da modicidade tarifária, uma vez que altas acentuadas das tarifas
dificultam o acesso aos serviços de fornecimento de energia elétrica.

Alguns dados e números comprovam o atestado de energia custosa:
•

Recente pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan)
apontou que, dentro de um universo de 27 países industrializados, o custo da eletricidade para as
empresas no Brasil é o 4º maior do planeta. Apenas Itália, Turquia e República Tcheca, nesta
ordem, cobram mais caro pela energia do que o País. Em média, os 27 países em questão têm
uma tarifa de eletricidade de R$ 215,50 por MWh — ao passo que, no Brasil, a tarifa é de cerca de
R$ 329 por MWh. O mais surpreendente é que as duas nações que desfrutam do custo de energia
mais baixo dentre as pesquisadas no estudo são justamente nossas vizinhas Argentina (R$
88,10/MWh) e Paraguai (R$ 84,4/MWh). Como se explica então que tantos países, às vezes com
condições naturais semelhantes e com o uso de fontes mais dispendiosas, cobrem menos pela
eletricidade?

•

A infraestrutura brasileira é um dos setores mais penalizados pelo preço da eletricidade que aqui
se pratica. Do custo total de cada casa erguida, por exemplo, pelo programa do governo federal
“Minha Casa, Minha Vida” (ou para a abertura de uma estrada, ou construção de uma rede de
saneamento básico), a estimativa é que 16% dos gastos com insumos correspondam a energia
elétrica.

•

De acordo com um estudo da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), a eliminação
de somente quatro dos (muitos) encargos que incidem sobre a energia no Brasil levaria o Produto
Interno Bruto (PIB) nacional a ser 5,7% maior em um período de aproximadamente dez anos do
que seria sem tal eliminação.

A evolução tarifária das concessionárias de distribuição de todo o Brasil, se deu da seguinte
maneira:
Para o período de 1997 a 2004, inclusive, foi descontado o percentual de 3,65% referente ao
PIS/COFINS.
Deve-se considerar que a base de dados disponibilizada pela ANEEL não representa o valor
médio integral pago pelos consumidores pela energia fornecida, pois não considera o ônus
referente aos tributos que incidem sobre o fornecimento de energia.
Para o horizonte de análise, os indicadores de preços no Brasil foram os seguintes:
O ICMS tem grande variabilidade de alíquotas entre os Estados da federação e também entre as
diversas classes de consumo. Esta diferença de alíquotas tem significativo impacto sobre o valor
pago pelos consumidores. De acordo com os cálculos realizados pela ANEEL para os reajustes
tarifários de 2009, tomemos o exemplo de duas empresas localizadas em estados diferentes:
enquanto os consumidores da COELCE suportam em média um ônus tributário relativo ao ICMS de
quase 40% aplicados sobre a tarifa, os consumidores da ELETROPAULO suportam menos de 20% do
mesmo imposto. No caso do PIS/COFINS, até o ano de 2004, as tarifas médias divulgadas pela
ANEEL embutiam uma alíquota de 3,65%. A partir de 2005 a metodologia aplicada pela ANEEL
considera que o ônus relativo a este tributo varia de acordo com a composição de créditos
apurados mensalmente pelas empresas. A título de exemplo tomemos novamente o ano de 2009
para as mesmas empresas: o ônus médio anual relativo ao PIS/COFINS é de 7,9% para a CEMAR e
5,72% para a ELETROPAULO, de acordo com informações contidas nas notas técnicas relativas ao
reajuste tarifário.
O quadro abaixo mostra período onde a evolução das tarifas de energia elétrica acima dos
índices de reajuste de preços, sendo que depois da última data, mais especificamente nos anos
de 2014 e 2015 o reajuste superaram e muito o valor da inflação, por exemplo.
TABELA DE EVOLUÇÃO DAS TARIFAS DE ENERGIA (MWh)
CONCESSIONÁRIA 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
R$
85,08
R$
74,47
R$
84,50

R$
87,43
R$
85,31
R$
89,70

R$
96,21
R$
98,81
R$
104,48
R$
R$119,09 R$133,67 168,58
R$
R$
R$
84,27
94,04
111,22
R$
R$
R$
84,16
97,02
107,96

R$
122,59
R$
136,48
R$
131,03
R$
242,26
R$
141,75
R$
137,29

R$
138,57
R$
178,72
R$
147,32
R$
246,05
R$
174,01
R$
169,40

R$
156,82
R$
211,92
R$
178,83
R$
250,89
R$
219,09
R$
198,25

R$
181,01
R$
245,05
R$
213,10
R$
230,02
R$
270,66
R$
227,35

2005

2006

2007

2008

Fonte:
ANEEL

R$
R$
R$
R$
201,77 215,15 206,17 208,29
R$
R$
R$
226,01 253,65 235,15
R$
R$
R$
256,35 269,92 232,42

Deve ser
destaca
do que o
aumento
CPFL
da tarifa
CPFL
Piratininga
de
R$
R$
R$
energia
ELEKTRO
277,46 271,56 234,42
elétrica
R$
R$
R$
R$
foi
ELETROPAULO
263,25 261,38 248,29 242,56
diferenci
ado por
classe de consumidores. Para o horizonte de análise observa-se que os aumentos foram muito
mais expressivos na classe industrial, devido ao processo conhecido como realinhamento tarifário,
isto é, a retirada gradual do subsídio que era aplicado a essa classe de consumo.
AES

BANDEIRANTE

R$ 104,
R$
109,81
R$
117,37
R$
193,19
R$
123,21
R$
122,06

Existem diversos encargos que estão incorporados às tarifas de energia elétrica. Muitos encargos,
apesar de terem sido criados com finalidades nobres, têm custos excessivos e são mal aplicados.
Além disso, não há transparência quando da prestação de contas de sua utilização pelas
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Para alguns estudiosos do tema, o preço final da eletricidade no Brasil traz embutido 23 diferentes
impostos e mais 13 encargos, desvantagens para o País que com um montante de impostos tão
expressivo no setor, hoje 53% acima da média mundial, torna-se assim menos competitivo. O pior é
que esta discrepância é ainda mais acentuada quando olhamos o caso específico dos países em
desenvolvimento, nossos concorrentes diretos no comércio global”. Os países do Brics (Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul), foco de atenção de todo o restante do planeta. A
eletricidade no Brasil custa nada menos que 134% acima da média do que é cobrado nestes
países.
Para se ter uma ideia, na Índia, o preço do megawatt/hora é de R$ 188; na China, este mesmo
preço cai para R$ 142; e, na Rússia, o megawatt/hora custa apenas R$ 91. O custo da energia no
Brasil, vale lembrar, é de R$ 329 o megawatt/hora. Deste jeito, não conseguiremos competir com
a China, que coloca no mercado seus produtos feitos de alumínio, por exemplo, a um preço que
é uma fração do nosso.
O alumínio, é importante frisar, é um dos itens industriais que mais demanda energia para ser
produzido. É frequente que siderúrgicas que o fazem movam-se de um País para outro, sempre
atrás de preços menores de eletricidade que sustentem sua atividade no local.
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A estrutura da tarifa das distribuidoras sofre reajustes anuais que dependem de variantes como a
compra de energia, que é obrigatória em leilões regulados com até 5 anos de antecedência
(parcela A). Ainda depende das tarifas reguladas para transmissão, dos tributos e encargos
advindos das legislações estadual e federal, bem como varia, em termos de distribuição, de
acordo com os custos de manutenção, investimentos em expansão, remuneração do capital
(parcela B). Sendo que há uma revisão periódica, a cada 4 (quatro anos), bem como contam
com o fator x que engloba indicadores como produtividade e qualidade.
Segundo o Sindicato do setor de energia elétrica – o SINDIENERGIA, as distribuidoras sustentam os
investimentos em geração e toda cadeia de pagamentos do setor elétrico. A cada R$ 100,00
(cem reais) pago por cada cliente residencial, a distribuidora arca com a geração de R$
38,00(trinta e oito reais), a transmissão de R$ 3,00(três reais), somados aos tributos que custam R$
28,00 (vinte e oito reais) e aos encargos que custam mais R$ 14,00 (quatorze reais), adicionados a
distribuição que custa R$ 17,00 (dezessete reais). Ou seja, nesta explicação, não há lucro
excedente.
As bandeiras tarifárias foram criadas pela ANEEL e o funcionamento ocorre da seguinte forma: as
cores verde, amarela ou vermelha indicam se a energia custará mais ou menos em função das
condições de geração de eletricidade.
Custo de energia elétrica no Brasil x outros países
Publicado em 31/03/2015 em Análise, Mineração
Todos sabemos que o custo de energia é um fator determinante na atividade de mineração de
bitcoins ou qualquer outra moeda digital. O que nem todo mundo sabe é que o Brasil é um dos
países com custo de energia mais elevado do mundo. Principalmente a região sudeste, a mais
populosa e com maior parque industrial, tem um dos maiores custos energéticos do planeta. No
site da FIRJAN (http://www.quantocustaenergia.com.br/) pode-se comparar o custo de energia
no Brasil e seus estados com os de 27 outros países. Abaixo, alguns gráficos do site:

Antes das bandeiras, as variações que ocorriam nos custos de geração de energia, para mais ou
para menos, eram repassados em até doze meses, no reajuste tarifário anual da distribuidora; o
que aumentava os índices de reajuste. Com o sistema, as bandeiras não interferem nos itens
passíveis de repasse tarifário.
A bandeira é aplicada a todos os consumidores, multiplicando-se o consumo (em quilowatts-hora,
kWh) pelo valor da bandeira (em reais), se ela for amarela ou vermelha. Em bandeira vermelha, o
adicional é de R$ 3,00 (patamar 1) e R$ 4,50 (patamar 2), aplicados a cada 100 kWh (quilowatthora) consumidos. A bandeira amarela representa R$ 1,50, aplicados a cada 100 kWh (e suas
frações). Se o consumo mensal foi de 60 kWh, por exemplo, no primeiro patamar de bandeira
vermelha o adicional seria de 0,6 * R$ 3,00 = R$ 1,80. A esses valores são acrescentados os
impostos vigentes.
A cobrança começou em janeiro de 2015 e, a partir de março desse ano, a divisão por
submercado deu lugar a uma única bandeira para todo o sistema interligado nacional. A
incidência da bandeira vermelha durante 2015 foi justificada pelas distribuidoras e pela ANEEL em
razão do rigoroso período seco pelo qual o país passou e que afetou principalmente os
reservatórios das usinas hidrelétricas e motivou a utilização das termelétricas para suprir o sistema.
Até fevereiro de 2015, as bandeiras tarifárias consideravam somente os custos variáveis das usinas
térmicas que eram utilizadas na geração de energia. Para cada 100 kWh consumidos (ou suas
frações), a bandeira vermelha era de R$ 3,00 e a amarela de R$ 1,50.
A partir de março de 2015, com o aprimoramento do sistema, todos os custos de geração, que
variam conforme o cenário hidrológico, passaram a compor o cálculo das bandeiras. Com isso, a
partir de 1º de março, para cada 100 kWh consumidos (e suas frações), a bandeira vermelha
passou a ser de R$ 5,50 e a amarela de R$ 2,50.

Chama a atenção o fato de diversos países ricos terem tarifas bastante inferiores àquelas
praticadas no Brasil. Consumidores industriais daqui pagam menos pela energia se comparados
apenas a dois países (Itália e Irlanda) e têm tarifas 65% maiores que os alemães, 126% que os
americanos e 160% que os franceses.

O PIS e a COFINS são calculados "por dentro", ou seja, os próprios impostos integram a base de
cálculo. A Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública prevista no artigo 149-A da
Constituição Federal de 1988 que estabelece, entre as competências dos municípios, dispor,
conforme lei específica aprovada pela Câmara Municipal, a forma de cobrança e a base de
cálculo da CIP. Assim, é atribuída ao Poder Público Municipal toda e qualquer responsabilidade
pelos serviços e projeto, implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de
iluminação pública. Neste caso, a concessionária apenas arrecada a taxa de iluminação pública
para o Município. A Forma de cálculo chamada cobrança “por dentro” da concessionária, ao
receber os valores dos tributos ICMS, PIS COFINS é cobrados nas contas de energia, sendo
estabelecida pelas leis federais correspondentes sendo recolhidos pela União a parcela

Já os consumidores residenciais encontram-se na média entre as maiores tarifas praticadas no
mundo (cerca de 180 US$/MWh) e pagam mais caro que os espanhóis (12%), franceses (21%) e
americanos (83%).

correspondentes e implica que os valores referentes ao PIS e ao COFINS, integram a própria base
de cálculo.

A política de tarifa é no mínimo curiosa, já que o Brasil possui como fonte majoritária a hidráulica
(85%), sendo um dos maiores produtores do mundo, quando na maioria dos outros países se utiliza
principalmente geração térmica, que é muito mais cara. Como a tarifa no Brasil fica então mais
cara do que nos demais países?

10.3.1 – REVISÕES E REAJUSTES TARIFÁRIOS

As indústrias no Brasil até 2003 tinham razoável equivalência tarifária com diversos outros países. A
partir deste ano a ANEEL deu início ao primeiro ciclo de revisão tarifária das concessionárias
distribuidoras, processo pelo qual foram estabelecidos mecanismos para incentivar as
concessionárias a reduzir custos e a ser mais eficientes na prestação dos serviços.
Assim, ganhos de produtividade obtidos pelas empresas durante o período tarifário deveriam ser
compartilhados com os consumidores na revisão tarifária.
Os reajustes realizados pela ANEEL nos últimos dez anos fizeram com que a tarifa dos consumidores
residenciais duplicasse. Para os consumidores industriais, a tarifa ficou quatro vezes mais cara.
Tudo isso sem considerar os impostos que incidem sobre as tarifas. O gráfico a seguir mostra a
evolução das tarifas de energia elétrica para consumidores industriais e residenciais.
10.3 – MODUS OPERANDI DO CÁLCULO DE TARIFAS
Veremos a seguir duas metodologias de cálculo de tarifas aplicadas aos serviços de distribuição
de energia. Uma que vigeu até 1993, chamada de tarifa pelo custo do serviço, em que as tarifas
são calculadas com o objetivo de garantir às empresas uma receita capaz de cobrir de seus
custos operacionais reais, bem como um retorno preestabelecido sobre os investimentos
realizados. Esta metodologia, conforme será descrito à frente, desestimula a busca pela
eficiência, uma vez que todos os custos, independentemente de sua racionalidade, são cobertos
pela tarifa.
Na outra, conhecida como regime do preço-teto (“Price Cap”), que é a base da metodologia
utilizada atualmente, o regulador atua por meio de incentivos, estabelecendo um valor teto para
a tarifa, que vai sendo revisada periodicamente de forma a repartir os ganhos de produtividade
entre a empresa e os consumidores. O valor teto é fixado com base em parâmetros definidos pelo
regulador. Assim, se a empresa tiver um desempenho superior àquele pré-determinado pelo
regulador, haverá ganhos e, por conseguinte, as empresas poderão se apropriar desta diferença,
repassando uma parte para o consumidor. Este processo acaba se tornando um incentivo
contínuo à eficiência das empresas.
Quando fixada a tarifa máxima para o período tarifário específico, as variações de demanda,
que naturalmente ocorrem no regime de tarifa pelo preço, em qualquer que seja o tipo de serviço
público prestado, são assumidas pelas concessionárias de serviço público. Portanto, no regime de
tarifa pelo preço, a distribuidora de energia elétrica passa a assumir o risco das variações da
demanda.
Esse modelo regulatório é considerado um regime com alto poder de incentivo, pois não impede
que a remuneração do capital varie conforme o desempenho da gestão da empresa. A primeira
diferença entre os dois regimes é o fato do regime pelo preço oferecer para as concessionárias a
possibilidade de elas aumentarem seus lucros ao longo de um período tarifário.
O regime tarifário atual é considerado como regulação por incentivo, em que os preços são
ajustados de forma que os aumentos de custos da empresa são parcialmente repassados às
tarifas. Pode-se dizer, nesse sentido, que o modelo tarifário brasileiro é híbrido, pois utiliza diversas
técnicas regulatórias na composição da metodologia de cálculo e reajuste das tarifas.

Existem três mecanismos utilizados pela ANEEL para efetuar a alteração das tarifas, todos
estabelecidos no contrato de concessão das distribuidoras de energia elétrica: a revisão tarifária –
realizada em média a cada quatro anos, visa restabelecer o equilíbrio econômico financeiro da
concessão; o reajuste tarifário – realizado anualmente, visa preservar o equilíbrio econômico
financeiro da concessão; e a revisão extraordinária – aplicada quando há um desequilíbrio que
possa comprometer as atividades da distribuidora e a segurança dos consumidores.
As diretrizes do contrato de concessão das distribuidoras estabelecem que as tarifas devam ser
alteradas para mais ou para menos, considerando: alterações na estrutura de custos e de
mercado de consumo da distribuidora; níveis de tarifas observados em empresas similares no
contexto nacional e internacional; estímulos a eficiência; e modicidade tarifária.
Considera, também, que devem ser estabelecidos os valores do Fator X, que serão subtraídos ou
acrescidos do IGP-M nos reajustes anuais subsequentes.
Segundo o Sindicato do setor de energia elétrica – o SINDIENERGIA, enviou material para esta CPI
alegando que as três revisões tarifárias periódicas promoveram significativa redução na Parcela B,
comprometendo a geração de caixa das Distribuidoras.
O setor justifica o “tarifaço” de reajuste de mais de 50% na conta de energia elétrica alegando
que o motivo foi climático. As faltas de chuva ensejaram necessidade de compra das
termelétricas que é uma energia mais cara. Sendo esta a principal justificativa do setor frente ao
impacto das tarifas promovido pela retração do mercado ocasionado pelo racionamento. Ainda,
como justificativa, o setor alega que muito embora a parcela da distribuidora tenha diminuído, a
demanda pelos serviços tem crescido em km de rede, número de clientes e mercado de energia.
As distribuidoras de energia elétrica do Estado de são Paulo informaram via seu sindicato que:
•
•
•
•
•
•

fizeram 14 bilhões de investimentos em 5 anos;
possuem 5 milhões de clientes;
geraram R$ 13,5 bilhões em ICMS;
produziram 26% da energia elétrica do país com a60.000GWh distribuídos em 2015;
geraram 28,9 mil empregos diretos;
pagaram R$ 4,3 bilhões de tributos federais.

Simplificadamente, a tarifa de energia é o preço cobrado por unidade de energia (R$/kWh). Em
essência, é de se esperar que o preço da energia elétrica seja formado pelos custos incorridos
desde a geração até a sua disponibilização aos consumidores, na tomada elétrica. É necessário
compreender também - já que a energia elétrica é um bem essencial - não se paga somente
pelo consumo propriamente dito, mas também pela sua disponibilidade - 24 horas por dia, 7 dias
por semana.
Assim, espera-se que o preço da energia seja suficiente para arcar com os custos de operação e
expansão de todos os elementos elétricos que compõem o sistema, desde a usina geradora até o
ramal de ligação dos consumidores de baixa tensão. Basicamente, estes custos devem cobrir os
investimentos realizados na rede e a sua operação diária, que devem resultar em baixos índices
de falhas e menores tempos para eventuais consertos.
Em resumo, tarifa de energia elétrica dos consumidores cativos é, de forma um pouco mais
detalhada, constituída por:
• Custos com a aquisição de energia elétrica;
• Custos relativos ao uso do sistema de distribuição;
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• Custos relativos ao uso do sistema de transmissão;
• Perdas técnicas e não técnicas;
• Encargos diversos e impostos.

As distribuidoras de energia elétrica alegam como se vê no gráfico acima que a atual estrutura
tarifária brasileira proporciona só 6% de remuneração do capital investido (lucro) pelo setor de
distribuição.

Os custos com a aquisição de energia são aqueles decorrentes da contratação de montantes de
energia por meio dos leilões regulados. A empresa distribuidora compra uma quantidade de
energia que considera suficiente para o atendimento do seu mercado cativo. Os custos com
energia são alocados na chamada Tarifa de Energia (TE ) e repassados integralmente aos
consumidores, sem auferir margens de lucro.

As tarifas de transmissão e distribuição vistas metaforicamente como um espécie de pedágio são
alvo de muitas discussões e polêmicas na área tributária, já que a cobrança de encargos como
ICMS, por exemplo, deveria ser suficiente para pagamento da circulação do serviço ou da
transmissão de energia.

Os custos relativos ao uso do sistema de distribuição estão inseridos na Tarifa de Uso do Sistema de
Distribuição (TUSD), como as despesas de capital e os custos de operação e manutenção das
redes de distribuição.

10.3.2 – ENCARGOS SETORIAIS

Muitos encargos setoriais também estão inseridos na TUSD, assim como os custos relativos ao uso
do sistema de transmissão, que são arrecadados por meio da Tarifa de Uso do Sistema de
Transmissão (TUST). A indicação por setas indica para onde vai o recurso mencionado (TUSD ou
TUST).
Explicação Gráfica sobre duas subcomponentes tarifárias (TUSD e TUST)

Como não poderia deixar de ser, além destes custos, que são diretamente relacionados aos
componentes físicos do sistema, existem os encargos e os impostos, que no Brasil não são poucos.
Em 2012, os consumidores cativos brasileiros pagavam 10 encargos setoriais e 4 impostos e
contribuições destinados aos governos federal, municipal e estadual. Em setembro de 2012, o
Governo Federal propôs a eliminação dos encargos setoriais CCC e RGR.
São valores pagos pelas empresas distribuidoras para financiar o desenvolvimento do setor elétrico
brasileiro e as políticas energéticas do Governo Federal.
· CDE – Conta de Desenvolvimento Energético: promove a universalização da distribuição de
energia elétrica e subsidia os consumidores baixa renda.
· CCC – Conta de Consumo de Combustíveis: subsidia a geração térmica na região Norte do País.
· PROINFA – Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica: subsidia as fontes
alternativas de energia.
· ESS – Encargo de Serviços do Sistema: cobre os custos associados a confiabilidade e segurança
di sistema.
· RGR – Reserva Global de Reversão: indeniza ativos físicos vinculados à concessão e fomenta a
expansão do setor elétrico brasileiro.
· TFSEE – Taxa de Fiscalização dos Serviços de Energia Elétrica: promove recursos para o
funcionamento da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
· ONS – Operador Nacional do Sistema: promove recursos para o funcionamento do Operador
Nacional do Sistema.
· P&D – Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética: financia pesquisas relacionadas aos
segmentos do setor elétrico e ao uso sustentável dos recursos naturais.

Obs.: No Gráfico, a tarifa de distribuição (para os consumidores cativos) representa a tarifa final
(completa).
Os custos relativos às perdas elétricas dividem-se em dois: perdas técnicas e perdas não técnicas.
As perdas técnicas são inerentes a qualquer circuito elétrico. Qualquer fio condutor possui
resistência elétrica, que causará a transformação da passagem de corrente elétrica em calor.
Assim, todos os consumidores pagam pelas perdas técnicas de energia ocasionadas pelo seu
próprio consumo. Já as perdas não técnicas são resultantes de furtos e problemas de medição.
No Brasil, dependendo da área de concessão, as perdas não técnicas respondem por boa parte
do custo da energia elétrica. Isso significa que os consumidores regulares pagam parte do
consumo irregular de consumidores que se utilizam de práticas ilegais em sua conexão com a
distribuidora.
A ANEEL se utiliza de métodos regulatórios para determinar qual o nível máximo de perdas não
técnicas que as distribuidoras podem repassar às tarifas. Esse método depende sobremaneira da
área de concessão na qual a distribuidora está inserida. Áreas com maior complexidade social
terão permissão de repasse maior das perdas não técnicas no valor das tarifas.

· CFURH – Compensão Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos: visa compensar, Estados e
Municípios pela utilização de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica, sendo
parte dos recursos arrecadados também destinados ao financiamento orçamentário de diversos
Ministérios.
10.3.3 – CUSTOS OPERACIONAIS
É a parcela da receita que tem o objetivo de cobrir os custos de operação e manutenção
vinculados ao serviço de distribuição de energia elétrica. São custos com administração,
atendimento comercial, operação e manutenção das redes, custos com remuneração dos
colaboradores e reposição de materiais, assim como custos relativos a serviços de terceiros e
outras despesas.

Os custos operacionais são obtidos a partir de uma metodologia conhecida como Empresa de
Referência, que é uma empresa modelo, através da qual todos os custos eficientes da
distribuidora são contemplados. A metodologia busca assegurar que tais custos sejam suficientes
para atingir níveis de qualidade de serviço exigidos e que os
ativos necessários mantenham sua capacidade de operação inalterada durante a vida útil.
O regulador busca desenhar uma empresa eficiente que atenda à regulação vigente, levando
em consideração características intrínsecas da área de atuação da concessionária e específicas
de cada mercado consumidor atendido.
Os custos operacionais estão diretamente relacionados à gestão da empresa e, por isso, são
considerados custos gerenciáveis pela distribuidora de energia elétrica. O regulador estabelece
um teto para a empresa de forma que esta se ajuste a ele. Caso a empresa seja eficiente ela
auferirá lucros decorrentes de sua gestão. Por outro lado, caso ela seja ineficiente, a receita que
foi concedida à distribuidora não será suficiente para cobrir seus custos e, portanto, a empresa
terá prejuízos.
10.3.4 – REMUNERAÇÃO DE CAPITAL

Como visto, a Tarifa de energia é um agregado complexo de custos, os quais envolvem custos
com Geração, Transmissão e Distribuição; Perdas de Energia (técnicas e não-técnicas), impostos,
tributos, encargos; entre outros. Os tributos da conta são: PIS/PASEP, COFINS e ICMS. Vale ressaltar
que, somente o ICMS, que varia de estado para estado, pode responder – sozinho - por mais de
30% da conta de luz.

A remuneração do capital é a essência do negócio da distribuidora. É a parcela da receita
necessária para promover um adequado rendimento do capital investido na prestação do
serviço de energia elétrica. Aplica-se a taxa de remuneração regulatória sobre a base de
remuneração depreciada, o que é equivalente a remunerar a parcela do capital ainda não
amortizado. Para o segundo ciclo de revisões tarifárias, a ANEEL definiu a taxa de remuneração
total como sendo 9,95% ao ano.

Logo abaixo, apresentamos um gráfico de elaboração da Abradee, que indica a atual
composição tarifária média do Brasil (incluindo todos os consumidores brasileiros) em 2015.
Ressalte-se que a resultante abaixo consolida a Receita de todas as faixas de consumo, bem
como de todos os tipos de consumidores (industriais, comerciais, residenciais, baixa-renda, etc.),
em todos os Estados:

10.3.5 – FATOR X
O Fator X é um índice calculado pela ANEEL para cada uma das distribuidoras de energia
elétrica, e tem um novo valor fixado a cada revisão tarifária. Nos anos subseqüentes à revisão, o
Fator X é utilizado para representar os ganhos de produtividade da concessionária decorrentes do
crescimento do número de novos clientes e do aumento de consumo dos clientes já existentes.
O Fator X serve como um redutor do índice de reposicionamento tarifário, calculado todos os
anos no reajuste tarifário das distribuidoras de energia elétrica. Ele é dividido em duas
componentes: (i) Xe – tem como objetivo compartilhar com os consumidores os ganhos de
produtividade derivados do crescimento do mercado do serviço regulado previstos para os
períodos compreendidos entre as revisões tarifárias; (ii) Xa – tem o objetivo de refletir a aplicação
do Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, estabelecido mensalmente pelo IBGE, sobre a
parcela de mão de obra dos custos operacionais da concessionária.
Os novos índices definidos para o 2º ciclo de revisões tarifárias têm sido criticados pelos
consumidores, pois os valores estabelecidos para eles são muito tímidos e não refletem os reais
ganhos de eficiência decorrentes da gestão das concessionárias, o que contribui para que os
reajustes tarifários atinjam patamares acima da inflação.
Conclui-se que o equilíbrio econômico-financeiro não é alcançado pela mera aplicação da
fórmula paramétrica de reajuste do contrato, mas com a utilização harmônica de todos os
mecanismos de reposição tarifária existentes, tal como o reajuste por exemplo.
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11- PREJUÍZO AO CONSUMIDOR
Durante o decorrer desta CPI, o fato lamentável de que os consumidores sofriam prejuízos devido
a falhas do sistema de energia foi levantado pelos parlamentares e, não obstante o pedido de
respostas frente a este problema, esta Comissão não recebeu nenhum retorno que justificasse ou
dirimisse a questão.
Os consumidores tem seus aparelhos eletrodomésticos quebrados por excesso de descarga de
energia ou outro motivo advindo do serviço de fornecimento, transmissão ou geração e nem ao
menos recebe equipe técnica para análise do ocorrido. Ademais, o valor da perícia do dano tem
recaído sob os consumidores.
As Distribuidoras têm a obrigação legal (art. 25 da Lei 8.987/95) e contratual (Cláusula 2ª,
Subcláusula 15ª, item IV e Cláusula 5ª, item VI) de reparar os prejuízos causados aos consumidores
na prestação dos serviços, verbis:
“Lei nº 8.987, de 1995
Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido,
cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder
concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida
pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
§ 1o Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a
concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de
atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido,
bem como a implementação de projetos associados.
§ 2o Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se
refere o parágrafo anterior reger-se-ão pelo direito privado, não se
estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder
concedente.
§ 3o A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o
cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço
concedido.”

A falta de fiscalização eficiente advinda por quem de direito dá margem à fuga do escopo da
retomada do princípio da modicidade tarifária, pois cabe a ANEEL fazer a fiscalização eficiente
dos contratos.
A Lei nº 8.987, de 1995, determina no art. 3º que as concessões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo
poder concedente responsável pela delegação, com a cooperação dos usuários. Mais a frente,
a norma esclarece no art. 6º o conceito jurídico e regulatório da exigência do “serviço adequado:
“§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.”
Ao definir os direitos dos usuários, a Lei nº 8.987, de 1995, determina,verbis:
Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990,
são direitos e obrigações dos usuários:
I - receber serviço adequado;
(...)
201
IV - levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as
irregularidades de que tenham conhecimento, referentes ao serviço
prestado;
V - comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela
concessionária na prestação do serviço;

Os encargos das Distribuidoras estão fixados no art. 31 da Lei nº 8.987, de 1995, verbis:
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“CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Na prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, referido
neste Contrato, a CONCESSIONÁRIA terá ampla liberdade na direção de seus
negócios, investimentos, pessoal, material e tecnologia, observadas as
prescrições deste Contrato, da legislação específica, das normas
regulamentares e das instruções e determinações do PODER CONCEDENTE e
da ANEEL.
Subcláusula Primeira - A CONCESSIONÁRIA obriga-se a adotar, na prestação
do serviço público de distribuição de energia elétrica, tecnologia adequada e
a empregar materiais, equipamentos, instalações e métodos operativos que,
atendidas as normas técnicas brasileiras, garantam níveis de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia no
atendimento e modicidade das tarifas.
(...)
Subcláusula Sétima - Na exploração do serviço público de distribuição de
energia elétrica objeto deste Contrato, a CONCESSIONÁRIA não poderá
dispensar tratamento diferenciado, inclusive tarifário, aos usuários de uma
mesma classe de consumo e nas mesmas condições de atendimento, exceto
nos casos previstos na legislação.
(...)
Subcláusula Décima Terceira - Quaisquer normas, instruções ou
determinações, de caráter geral e aplicáveis às concessionárias de serviço
público de distribuição de energia elétrica, expedidas pelo PODER
CONCEDENTE e pela ANEEL, aplicar-se-ão, automaticamente, ao objeto da
concessão ora contratada, a elas submetendo-se a CONCESSIONÁRIA como
condições implícitas e integrantes deste Contrato, observado o disposto na
Subcláusula
Décima Quinta da Cláusula Sétima.
(...)
CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES E ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA
Além de outras obrigações decorrentes da lei e das normas regulamentares
específicas, constituem encargos da CONCESSIONÁRIA, inerentes à
concessão regulada por este Contrato:
(...)
VIII - prestar contas anualmente, à ANEEL, da gestão do serviço público de
distribuição de energia elétrica concedido, mediante relatório elaborado
segundo as prescrições legais e regulamentares específicas;
IX - prestar contas aos usuários, anualmente, da gestão do serviço público de
distribuição de energia elétrica concedido, fornecendo informações
específicas sobre os níveis de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação do serviço e
modicidade das tarifas, assegurando ampla divulgação nos meios de
comunicação acessíveis aos consumidores da sua área de concessão;

Art. 31. Incumbe à concessionária:
I - prestar serviço adequado, na forma prevista nesta Lei, nas normas técnicas
aplicáveis e no contrato;
(...)
III - prestar contas da gestão do serviço ao poder concedente e aos usuários,
nos termos definidos no contrato;
IV - cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da
concessão;

O art. 38 da Lei nº 8.987, de 1995, prevê o seguinte, verbis:
Art. 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do
poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a
aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do
art. 27, e as normas convencionadas entre as partes.
§ 1o A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder
concedente quando:
I - o serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo
por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da
qualidade do serviço;
II - a concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou
regulamentares concernentes à concessão;

Foram promulgadas várias normas legais as quais, coerente com a Lei nº 8.987, de 1995, tratam do
tema da proteção ao consumidor de energia elétrica, a saber:
Lei nº 9.478, de 1997.
Art. 1º As políticas nacionais para o aproveitamento racional das fontes de
energia visarão aos seguintes objetivos:
(...)
III - proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta
dos produtos;
Lei nº 10.848, de 2004.
Art. 1º A comercialização de energia elétrica entre concessionários,
permissionários e autorizados de serviços e instalações de energia elétrica,
bem como destes com seus consumidores, no Sistema Interligado Nacional SIN, dar-se-á mediante contratação regulada ou livre, nos termos desta Lei e
do seu regulamento, o qual, observadas as diretrizes estabelecidas nos
parágrafos deste artigo, deverá dispor sobre:
(...)
XI - mecanismos de proteção aos consumidores.
Decreto nº 2.335, de 1997.
Art. 14. As ações de proteção e defesa do consumidor de energia elétrica
serão realizadas pela ANEEL, observado, no que couber, o disposto no Código
de Proteção e Defesa do Consumidor, aprovado pela Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, na Lei nº 8.987, de 1995, e nº Decreto nº 2.181, de 20 de
março de 1997.
Parágrafo único. Objetivando o aperfeiçoamento de suas ações, a ANEEL
articular-se-á com as entidades e os órgãos estatais e privados de proteção e
defesa do consumidor.

O contrato de concessão nº 26/2000, celebrado entre a ANEEL e as Distribuidoras também obriga
as empresas a respeitar e tratar com urbanidade e lealdade o consumidor de energia elétrica,
senão vejamos:

CLÁUSULA OITAVA - FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO
A exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica objeto
deste Contrato será acompanhada, fiscalizada e regulada pela Agência
Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
Subcláusula Primeira - A Fiscalização abrangerá o acompanhamento e o
controle das ações da CONCESSIONÁRIA nas áreas administrativa, contábil,
comercial, técnica, econômica e financeira, podendo a ANEEL estabelecer
diretrizes de procedimento ou sustar ações que considere incompatíveis com
as exigências da prestação do serviço adequado.
(...)
Subcláusula Terceira - A Fiscalização técnica e comercial do serviço público
de distribuição de energia elétrica abrangerá:
(...)
II - a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica;
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III - a observância das normas legais e contratuais;
IV - o desempenho do sistema elétrico da CONCESSIONÁRIA no tocante à
qualidade e continuidade do fornecimento efetuado a consumidores finais,
nos termos deste Contrato e da legislação específica;
(...)
VIII - a qualidade do atendimento comercial.”

Já o contrato das Distribuidoras estabelece, verbis:
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXTINÇÃO DA CONCESSÃO, REVERSÃO DOS
BENS E INSTALAÇÕES VINCULADOS
A concessão para exploração do serviço público de distribuição de energia
elétrica regulada por este Contrato, considerar-se-á extinta, observadas as
normas legais específicas, nos seguintes casos:
(...)
III - pela caducidade;
(...)
Subcláusula Quinta - Verificada qualquer das hipóteses de inadimplência
previstas na legislação específica e neste Contrato, a ANEEL promoverá a
declaração de caducidade da concessão, que será precedida de processo
administrativo para verificação das infrações ou falhas da CONCESSIONÁRIA,
assegurado direito de defesa e garantida a indenização das parcelas dos
investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou
depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a
continuidade e atualidade do serviço público de distribuição de
energia elétrica. Da indenização apurada serão deduzidos os valores das
penalidades e dos danos decorrentes do fato motivador da caducidade.

A CPI da Energia Elétrica constatou que as Distribuidoras têm a obrigação legal de reparar o
prejuízo causado porque:
1º) A Constituição Federal prevê que é objetiva (independente de culpa) a responsabilidade das
concessionárias de serviço público de reparar os prejuízos causados aos consumidores (art. 37, §
6º);
2º) Conforme o art. 25 da Lei nº 8.987, de 1995, é obrigação das Distribuidoras responder por todos
os prejuízos causados aos usuários. O conceito legal de prejuízo engloba tanto o que o usuário
perdeu como o que razoavelmente deixou de ganhar;
3º) O art. 884 do Código Civil estabelece que aquele que, sem justa causa, enriquecer à custa de
outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, devidamente atualizado. Há
comprovação de que as Distribuidoras receberam dos usuários dos serviços de energia elétrica
valor além do que seria justo. Consequentemente, as concessionárias ficam legalmente obrigadas
a restituir aos consumidores;
4º) O Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante, como direito básico do usuário de
energia elétrica, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais a ele causados pelas
Distribuidoras (art.6º, inc. VI);
5º) Conforme o CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à reparação de seu
prejuízo, acrescido de correção monetária e juros legais. (art. 42, parágrafo único);
6º) O contrato de concessão assegura o direito do usuário de energia elétrica de receber o
ressarcimento dos danos patrimoniais que lhe sejam causados pela Distribuidora (Cláusula 2ª,
Subcláusula 14ª, item IV e Cláusula 5ª, item VI).
Por todos esses motivos a ANEEL tem a obrigação legal de promover a reparação do prejuízo dos
usuários, caso as Distribuidoras não se disponham a fazer por conta própria.

11.1 - VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELOS CONSUMIDORES
É dever da ANEEL ainda, nos moldes das suas atribuições legais a defesa dos usuários e terceiros,
principalmente no direcionamento da fiscalização pelos eventuais danos e prejuízos advindos das
concessionárias, em decorrência da exploração serviços, ressalvados os danos decorrentes de
deficiências técnicas nas instalações internas da unidade consumidora ou da má utilização das
instalações.
Em casos de defeitos em medidores ou em caso de quebra total ou parcial de aparelhos
eletrônicos, o consumidor, ponta mais fraca da cadeia consumerista fica a mercê da imposição
de multas, cortes e toda forma de sanção prevista unilateralmente pelas concessionárias. As
perícias são pagas pelo consumidor e o valor a mais cobrado na conta é imposto acrescido dos
valores de multa corrigidos.
Os consumidores não possuem a mínima condição técnico-pericial de contestar defeitos nos
medidores ou de avaliar o defeito em um eletrodoméstico por conta de falha do fornecimento de
energia, sendo que a perícia fica por conta do consumidor e quando há verificação de possível
irregularidade, a concessionária insere verdadeira multa punitiva, que denomina “custo
administrativo” de até 30% incidente sobre o valor por ela fixado unilateralmente, aduzindo que
esse valor é necessário para arcar com o custo do procedimento fiscalizatório.
As concessionárias podem ser enquadradas sob a égide do art. 3º do Código de Defesa do
Consumidor, visto que presta serviço de fornecimento, transmissão e distribuição de energia
elétrica. Por consequência, aplicam-se a tais relações as normas de ordem pública e de interesse
social previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), principalmente aquelas que
reconhecem a vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, CDC), que facilitam a defesa dos direitos
do consumidor com a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), que coíbem e tornam nulas
de pleno direito as práticas e cláusulas contratuais abusivas impostas, sem contar o
reconhecimento da boa-fé objetiva, com todas as suas consequências jurídicas, como princípio e
norma impositiva presente em toda e qualquer relação de consumo (art. 4º, III, e art. 51, IV, todos
do CDC).
Os empregados das concessionárias deveriam ter conhecimento técnico para verificarem de
plano as irregularidades, não sendo legado ao consumidor, hipossuficiente técnico
absolutamente presumido por Lei perceber o erro.
Isso porque, a Lei nº 8.987, que em seu artigo 6º, § 3º, inciso II, previu que:
“Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço
adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta
Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.
§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na
sua prestação e modicidade das tarifas.
(...)
§ 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção
em situação de emergência ou após prévio aviso, quando:
(...)
II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.”
(g.n.).

Ademais, permitir o corte de energia desjungido do interesse coletivo é menoscabar a vedação
da cobrança por meios indignos e viltantes. (CDC, art. 42). Um possível corte no fornecimento de
energia elétrica, para exigir supostos débitos, não atuais, é prática abusiva que deve ser coibida
imediatamente, porque fere diretamente o princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana, do contraditório, da ampla defesa e do monopólio da jurisdictio, acarretando sérias
lesões ao cidadão, como sua qualidade de vida e sua subsistência gerando assim um dano
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irreparável. De fato, o corte de energia elétrica, por óbvio comprometerá a saúde, a segurança,
o bem-estar e o lazer do consumidor, visto que a falta de energia elétrica cerceia o direito de suas
necessidades básicas.
Atinge ainda o princípio fundamental da ordem econômica da proteção e defesa do
consumidor, indo assim de encontro às normas de ordem pública e interesse social previstas no
código consumerista, principalmente no que se refere a clausula geral de boa-fé objetiva, a
nulidade absoluta das cláusulas contratuais abusivas bem como nulidade das cláusulas que
estabeleçam inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor.
Assim, resta claro que o fornecimento de energia é serviço essencial que deve ser prestado de
forma contínua, sendo, portanto, um direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6.º, X c.c.
artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, mormente quando os débitos que ensejaram o
corte não são atuais.
11.2 - A AUSÊNCIA DE EFETIVA SOLUÇÃO PARA SANAR OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELOS
CONSUMIDORES
Existem relatórios da ANEEL para avaliação do plano de trabalho das distribuidoras, contudo tal
ação não surte resultados de efeitos práticos, senão vejamos com o que segue.
Há um relatório de acompanhamento do Plano de Resultados dos serviços de distribuição da
Eletropaulo, que foi enviado via ofício pela ANEEL a esta CPI, com a avaliação do 1° e 2°
trimestres (em anexo). Elaborado em conjunto pelos atores acima, foram considerados aspectos
de maior relevância, como por exemplo o da distribuidora ter que solucionar o problema
financeiro que vive, revertendo tendência de piora nos indicadores de qualidade, retomando
com urgência as obras, sem deixar de atentar para as questões comerciais e de segurança do
trabalho e da população, sendo assim tendo que apresentar um plano de ação para o
equacionamento do desequilíbrio financeiro da empresa.
Na análise da situação econômico-financeira, foi observado que o índice de sustentabilidade1
aumentou em relação a 2014, indicando piora na atividade da empresa, observada no aumento
do PMSO e do endividamento. Assim, a situação da distribuidora vem se degradando, tendo em
vista que a geração de caixa bruta de sua atividade se mostra insuficiente para cobrir todo o
investimento regulatório mínimo e os juros de seu endividamento, o que poderá prejudicar o pleno
atendimento das obrigações do Plano de Resultados.
Observando a relação entre o desembolso previsto e realizado no Plano de Resultados nota-se
que menos de 3% dos investimentos foram realizados até o fechamento do 2° trimestre, tornando
provável o não alcance dos resultados esperados.
Alegações semelhantes às apresentadas pela Eletropaulo, de piora dos indicadores financeiros
por descompasso entre os custos e a cobertura tarifária vigente, não foram acatadas pela ANEEL
como fator que caracterize desequilíbrio econômico-financeiro da concessão em recentes
decisões sobre pedidos de Revisão Tarifária Extraordinária. Entende-se, pois, que cabe ao
concessionário enfrentar os desafios financeiros ligados à atividade realizada, considerando os
riscos decorrentes da prestação do serviço, bem como a legislação e regulamentação aplicável.
Diante desse contexto, a ANEEL alega ter firmado entendimento que são necessárias providências
de gestão para resolução interna de dificuldades financeiras, seja por meio de redução de custos
ou aporte de capital pelos acionistas, já que entendem que somente desta forma, a Eletropaulo
poderá realizar os investimentos necessários para retomar a prestação do serviço adequado em
sua área de concessão.
A análise das ações relativas a Indicadores de Continuidade, Obras do Programa de
Desenvolvimento da Distribuição - PDD e Segurança do Trabalho e da População, a ANEEL
observou que no ano de 2015 houve piora em ambos os indicadores de continuidade coletivos
(DEC e FEC)2.
Especificamente sobre o indicador DEC, o desempenho da Eletropaulo é muito superior aos limites
estabelecidos, tendo se observado uma tendência de piora ao longo dos últimos anos (DEC
piorou em 2015, sendo 60% maior do que o observado em 2014).
Especificamente sobre o indicador DEC, a explicação apresentada para a piora (temporais em
setembro de 2015, concentração de ocorrências simultâneas e interrupções decorrentes de obras
do Plano de Resultados) não se sustenta mediante uma análise mais detalhada realizada pela
ANEEL.
Observou a SRD que a piora do DEC se deu em todo ano, não somente em meses específicos, e
que houve aumento tanto na duração das interrupções programadas quanto nas não
programadas.
Esse cenário, associado à diversas reclamações recebidas, como por exemplo, a da
permissionária suprida Ceris, demonstram que, no que se refere à continuidade do fornecimento,
o desempenho da Eletropaulo apresentou piora incompatível com os objetivos e a trajetória
proposta no Plano de Resultados.
Com relação às ações do Plano de Gestão, nota-se um considerável percentual de conclusão,
apesar de algumas programações ou reprogramações para além do horizonte do Plano de
Resultados.
Quanto às obras do previstas no PDD, foi apresentado que a grande maioria tem atraso no início
de sua execução, o que corrobora com a avaliação financeira de que a Eletropaulo optou por
postergar investimentos, em detrimento da qualidade do serviço prestado. Sem prejuízo, o
acompanhamento adequado do Plano ainda carece de melhores informações a ser prestado
pela distribuidora, motivo pelo qual a ANEEL aponta necessidade de se reiterar a especificação
dos cronogramas de ações e obras mês a mês.
Em razão de divergências e incorreções na utilização dos expurgos de interrupções pelas
distribuidoras do grupo AES a SRD, a ANEEL tem avaliado o desempenho das empresas em termos
de indicadores totais, isto é, sem expurgos. Spx.
Sobre as ações voltadas para a melhoria dos indicadores de segurança do trabalho e da
população em sua área de concessão, apesar de estar abaixo da média nacional, o
desempenho da Eletropaulo na quantidade de óbitos da força de trabalho e população
aumentou em 2015 com relação a 2014, sendo importante que sejam identificadas as causas e
aprimorados os procedimentos de forma a evitar novas ocorrências.
A evolução dos indicadores relacionados aos serviços comerciais prestados pela Eletropaulo,
nesses dois primeiros trimestres Plano de Resultados, foi acompanhada pela Superintendência de
Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública – SMA e pela SFE, tendo as
áreas, de forma geral, elogiado o desempenho da distribuidora, com destaque para o
desempenho da Central de Teleatendimento e pela redução no percentual de reclamações
procedentes na Ouvidoria da ANEEL.
Todavia, há fatores que merecem atenção como o índice de reclamações procedentes na
ANEEL, que ainda é alto (2° maior do Brasil no ranking relativizado utilizado pela SMA), o aumento
na quantidade de ligações urbanas realizadas fora do prazo e o baixo desempenho no IASC, que
no caso da Eletropaulo está abaixo da média da região sudeste.
Dando sequência ao acompanhamento do Plano de Resultados da Eletropaulo, atualizamos o
calendário de acompanhamento, conforme Tabela 1. Destacamos que o fim do 3º período de
acompanhamento será estendido até 31/03/2016, de forma a concatenar o acompanhamento
do Plano de Resultados ao ano civil.
A ANEEL informou ainda que, estenderam o prazo para entrega do relatório de avaliação do 3°
trimestre.
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Sendo assim, não obstante os quadros obscuros de pleno retrocesso ao atendimento dos
consumidores a agência reguladora ainda concede prorrogação dos trabalhos e metas para que
a concessionária possa mitigar a situação.

sábado, 16 de julho de 2016

8. Ser um canal de pós-atendimento que visa a proporcionar diálogo, não substituindo os
canais convencionais de atendimento, ao contrário, existindo para tratar as questões dos
clientes e usuários que não obtiveram soluções para suas manifestações nos canais de
primeiro atendimento.

A senhora Lívia Coelho representando o presidente da Proteste, quando presente nesta CPI iniciou
sua fala informando que ingressaram com Ação Civil Pública contra a Eletropaulo e o Estado de
São Paulo.

Sendo assim, em princípio, a Ouvidoria recebe a manifestação, examina a procedência e, se
constatar alguma anormalidade ou problema, instaura um processo e encaminha os
questionamentos às áreas internas
responsáveis. Além de acompanhar a evolução das
providências pertinentes, estabelece ainda um canal aberto para comunicação com o cliente
durante o andamento do processo até a respectiva conclusão.

Ainda informou que, possuem ações judiciais em face da ANEEL devido a quedas de árvores,
cobranças indevidas e sobre discordâncias em razão das bandeiras tarifárias.

O papel das Ouvidorias não é o de apenas receber manifestações. A análise das reclamações
recebidas deve servir de base para dois procedimentos igualmente importantes:

A Proteste deixou claro que considera ilegal a cobrança das bandeiras, alegando que o ônus
deveria ser das distribuidoras.

1. Informar as áreas envolvidas sobre os padrões de incidência de problemas, para que os
responsáveis pela gestão introduzam alterações destinadas a evitar a repetição daqueles
tipos de reclamações;
2. Comunicar ao cliente sobre a solução do processo e, quando for o caso, esclarecer sobre
as mudanças introduzidas na estrutura como resultado da sua manifestação.

11.3 - CENÁRIO E AÇÕES DA PROTESTE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A convidada disse que as concessionárias, por conta da escassez de água, repassam o prejuízo
aos consumidores e ainda que, a fatura aumentou 50% (cinquenta por cento) desde janeiro.
O Deputado Caruso, relator da CPI, perguntou se a cobrança foi feita neste ano de 2016, ao que
a representante da Proteste informou que ocorre desde 2015, sendo que o consumidor fica à
mercê das mudanças climáticas.
Em sequência respondeu ao relator, Deputado Caruso que fatos como a interrupção imprópria
do serviço, notificações duvidosas (relacionadas ao tempo sem energia), cobranças indevidas,
bem como situações abarcando morte e quedas de árvores envolvendo a fiação elétrica, dentre
outras fazem parte do cotidiano de atendimento das reclamações advindas do público
consumidor.

11.4 – SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, CALLCENTERS E OUVIDORIAS

A Ouvidoria possui um importante papel para a Empresa: funcionar como uma ferramenta de
gestão ao mensurar e apresentar para as áreas as manifestações dos clientes, estratificando e
demonstrando a reincidência de ocorrências.
De posse destas informações, os gestores poderão elaborar estratégias para atuar nos pontos
críticos de cada atividade, melhorar processos e efetuar mudanças que evitem o desgaste do
cliente para que a imagem da Empresa não seja afetada.
Desde a sua criação, a ANEEL possuía um canal para zelar pelos direitos e interesses dos
consumidores, mediante atuação abrangente na regulação, na fiscalização e na solução de
conflitos surgidos no âmbito do setor elétrico.

Em primeira instância, para recebimento de reclamação, sendo Órgão Público ou Privado, temos
o SAC – Serviço de Apoio ao Consumidor/Cliente.

Especificamente quanto à solução de conflitos, ao longo dos anos a ANEEL vinha fazendo
investimentos No seu serviço de Ouvidoria Setorial, por entender que todo e qualquer incremento
nessa estrutura de atendimento tende a resultar em satisfação ao consumidor.

Com o Decreto 6.523/2008, conhecido como “Lei do SAC”, foi regulamentado o Código de
Defesa do Consumidor, no que tange às normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Cliente
de empresas que prestam serviços regulados pelo Poder Público.

Como exemplo disso, era possível citar a adoção do número tridígito gratuito (167) telefônico que
facilitava o contato do consumidor com a Ouvidoria Setorial, bem como a implantação do Fale
Conosco no portal da ANEEL, seja na modalidade formulário ou chat.

O SAC tem como finalidade resolver a demanda do consumidor, sobre informações, dúvidas,
reclamações, suspensões e cancelamentos de produtos e serviços. Este Decreto não abrange
todas as empresas de todos os segmentos. Apenas setores regulamentados pelo Governo Federal,
tais como: companhias aéreas, terrestres, telefonia fixa e celular, bancos e financeiras,
seguradoras, TV por assinatura, planos de saúde e companhias de energia elétrica e de água que
estejam regulamentadas por Lei Federal.

Atualmente, a ANEEL além de não participar de Conselhos voltados à proteção do consumidor
extinguiu este órgão vital que faz parte da sua própria essência, ou seja a mediação.

Deverá funcionar o SAC, sem interrupção, 24 horas por dia, nos sete dias da semana, inclusive nos
feriados; sempre que o serviço esteja sendo ofertado ou possa ser contratado pelo consumidor
pelo mesmo meio.

A ANEEL deve garantir que também sejam fiscalizadas concessionárias que não tenham
informado terem transgredido o valor limite dos indicadores de qualidade de teleatendimento.

O número do SAC deve constar em todos os documentos e materiais impressos entregues ao
consumidor, de maneira clara, desde o momento da contratação dos serviços, SEMPRE DE
FORMA GRATUITA.
Quanto à acessibilidade, o atendimento é garantido, em caráter preferencial, para pessoas com
deficiência auditiva ou de fala, sendo facultado à empresa atribuir número telefônico para este
fim.
Contudo, verifica-se que, o atendimento ao consumidor por meio de ligação gratuita ao número
0800 é um DIREITO GARANTIDO por Decreto Federal, onde Empresas com serviços regulados por
Órgãos Públicos Federais são obrigadas a disponibilizar um número de telefone para seus clientes,
a fim de dar cumprimento ao Decreto 6.523/2008.
Em última instância para recebimento de reclamação e solução de conflito, no âmbito
administrativo, temos a Ouvidoria.
O papel da Ouvidoria é receber as reclamações dos consumidores - muitas vezes insatisfeitos com
o próprio serviço de atendimento ao consumidor - e encaminhá-las aos departamentos
responsáveis para que sejam tomadas as providências cabíveis. Com o objetivo de melhorar os
serviços e a imagem da empresa, o Ouvidor tem que estar preparado para resolver a dúvida do
consumidor. Com ele não pode acontecer o que ocorre nas centrais de atendimento, onde,
diante de um impasse, abre-se um longo processo para resolver a questão.
A emenda aprovada, durante a elaboração da Constituição Brasileira de 1988, descentralizou a
Ouvidoria no Brasil. A partir dela, qualquer poder executivo pode, por lei ou decreto, estabelecer
a sua Ouvidoria. Se fosse instituída apenas como Ouvidoria Geral, como se pretendeu, ela se
reportaria ao parlamento, ficando presa, longe do cidadão e politicamente não cumpriria o seu
papel. Da forma como ficou estabelecido, o Ouvidor torna-se representante direto do cidadão.
Funciona ao contrário das origens, quando o ouvidor controlava os súditos em prol do rei. Hoje,
ele defende o cidadão, e a pressão exercida sobre o ouvidor identifica o bom ou mau serviço do
setor Público ou Privado.
Apenas em São Paulo as empresas prestadoras de serviço público eram obrigadas a oferecer o
serviço de atendimento ao consumidor, conforme determinado pelo Decreto Estadual nº
44.074/1999, o qual regulamentou a composição e estabeleceu competências das Ouvidorias de
serviços públicos no estado de São Paulo.
Cabe a Ouvidoria assegurar ao cliente o exame de suas reivindicações, buscar melhoria na
qualidade dos serviços prestados, bem como garantir-lhe o direito à informação, respeitando a
defesa de seus interesses, abandonando a cultura do litígio e estabelecendo a cultura do diálogo.
Os consumidores terão à sua disposição, as seguintes formas de entrada de reclamações, em dias
úteis e horário comercial: Telefone (0800); E-mail; Caixa Postal.
Serão estabelecidos prazos de resposta para as demandas, com objetivo de solucionar as
questões apresentadas pelos consumidores, sendo que, todas as solicitações à Ouvidoria são
documentadas de forma cronológica e disponibilizadas judicialmente, caso seja necessário.
Concluído o processo de reclamação/solicitação, o Ouvidor comunicará ou fará comunicar o
cliente/consumidor, por escrito, dando-lhe ciência da decisão final.
As Ouvidorias foram criadas com o objetivo de representar os clientes ou consumidores junto à
administração da Empresa, com as seguintes atribuições:
1. Responder aos clientes ou consumidores em suas reclamações, sugestões e indagações;
2. Servir de canal de comunicação;
3. Representar clientes ou consumidores de forma personalizada, junto a toda estrutura das
concessionárias, reforçando a credibilidade da Empresa junto a seus clientes, preservando
e disseminando seus padrões éticos;
4. Acompanhar até a solução final as representações recebidas;
5. Monitorar o atendimento às manifestações dos clientes inclusive através da mídia,
identificando possíveis falhas nos processos e acionando os mecanismos e áreas internas
na busca de soluções definitivas e melhorias contínuas;
6. Identificar a ocorrência de problemas recorrentes no que se refere a interesse dos clientes
e formular recomendações para sua solução junto às áreas envolvidas;
7. Interagir com o Conselho de Consumidores;

O Tribunal de Contas da União decidiu que a ANEEL precisa elaborar um plano de ação para
contemplar, segundo o TCU, uma proposta de melhoria no critério de seleção das empresas
distribuidoras a serem fiscalizadas em relação à qualidade do teleatendimento.

Um absurdo constatar que não obstante orçamento anual de R$ 200 milhões de reais a ANEEL
ainda se desfaz destes imprescindíveis veículos de comunicação alegando corte de despesas.
11.4.1 - A EXTINÇÃO DA OUVIDORIA DA ANEEL
Não obstante a omissão na fiscalização promovida pelo quadro enxuto de funcionários, com a
falta de recursos humanos para atendimento da demanda, a ANEEL continua tomando medidas

arbitrárias em prejuízo ao consumidor tal como a extinção do veículo de mediação mais
importante entre os dois personagens desta intrincada cadeia: a Ouvidoria.
Alegando corte de recursos, outrora advindos do poder executivo federal, a ANEEL condena os
milhões de consumidores ao silêncio, sem perspectiva de retorno das respostas às mais diversas
situações, desde interrupções, a mortes advindas de falta de manutenção do cabeamento das
vias aéreas do sistema de transmissão de energia do Estado.
Neste sentido as concessionárias atuam de acordo com sua conveniência e oportunidade, se por
exemplo a ANEEL concede 120 (cento e vinte) dias para fazer instalação de uma rede em
determinado local, a concessionária vai até o prazo limite para fazê-la, sendo que todo PIB do
Estado depende desta atividade.
A regulação da qualidade do fornecimento de energia elétrica é abrangente. Na distribuição
fatores tais como: indicadores coletivos continuidade (frequência e duração); indicadores
individuais de continuidade e conformidade; indicadores de tempos médios de atendimento
pelas equipes; divulgação do ranking da qualidade no Brasil, bem como as metas de eficiência
na qualidade do serviço nos novos contratos de concessão servem como mecanismos de
avaliação de desempenho das distribuidoras. Já na transmissão e geração de energia existem
indicadores de confiabilidade das linhas de transmissão em operação; tratamento das
interrupções no cálculo da parcela variável (receita dos transmissores); taxas de indisponibilidade
forçada das usinas e as programadas das usinas.
A ANEEL dispõe de mecanismos para monitorar, coibir e incentivar os agentes a agirem de forma
a zelar pela qualidade do fornecimento aos consumidores. E a ouvidoria é um setor imprescindível
nesta missão em prol da qualidade da prestação dos serviços.
11.5 - O DESRESPEITO AO CÓDIGO DE DEFESA DOS CONSUMIDORES
A Agência Nacional de Energia Elétrica –ANEEL, com escopo na Resolução Normativa Nº 360/2009
que altera a Resolução Normativa nº 61, de 29 de abril de 2004, que estabelece as disposições
relativas ao ressarcimento de danos elétricos em equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, causados por perturbação ocorrida no sistema elétrico tutela a questão de danos
elétricos causados em equipamentos instalados em unidade consumidora atendida em tensão
igual ou inferior a 2,3kV. Sendo que cabe a ANEEL e as agências conveniadas a análise das
reclamações considerando, exclusivamente, o dano elétrico do equipamento, não sendo
responsabilidade da agência determinação de ressarcimento pelo danos causados. A ANEEL se
escusa e se omite em relação as suas verdadeiras atribuições, as quais devem preservar o direito
dos consumidores, por meio de acompanhamento e fiscalização das empresas concessionárias,
mais uma vez foge à responsabilidade voltando o foco ao poder judiciário, falta de medida tal
que além de onerar todo sistema judiciário ainda vai de encontro com as suas próprias
atribuições.
Segundo o art. 4º da supra mencionada Resolução Normativa, o consumidor tem o prazo de até
90 (noventa) dias corridos, a contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no
equipamento. Na sequência consta do seu art. 6º, que o consumidor pode optar entre inspeção
in loco do equipamento danificado ou disponibilizá-lo para inspeção mais detalhada pela
distribuidora ou empresa por ela autorizada em até 10 dias, sendo que a distribuidora deve
informar ao consumidor, por escrito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado a
partir da data da vistoria ou, na falta desta, a partir da data do pedido de ressarcimento, sobre o
resultado do pedido de ressarcimento. No caso de deferimento, a distribuidora pode efetuar o
ressarcimento por meio de pagamento em moeda corrente ao solicitante ou, ainda, providenciar
o conserto ou a substituição do equipamento danificado em até 20 (vinte) dias corridos após o
vencimento do prazo do art. 7º.
O pedido pode ser feito por telefone, nos postos da empresa, pela internet ou outro meio. A
distribuidora tem até dez dias para fazer a vistoria, mas se for uma geladeira, por exemplo o prazo
é de apenas um dia útil. A concessionária deve informar ao consumidor o resultado da solicitação
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de ressarcimento no prazo de até 15 dias, a partir da data da verificação ou, na falta desta, a
partir da data da solicitação de ressarcimento. Se a resposta for positiva, tem 20 dias no máximo
para consertar ou pagar um novo equipamento para o consumidor. O prazo total do processo
deve somar 45 dias úteis.
Contudo tal procedimento não ocorre como deveria. Para as concessionárias parece que a
multa é vantajosa. Já que o poder judiciário paga o teto e só é procurado por uma parcela muito
pequena da população.
Esta é mais uma norma que acaba tornando-se inócua pela ausência da ouvidoria, canal de
comunicação entre a agencia fiscalizadora e a sociedade.
O PROCON enviou para esta CPI ranking das concessionárias mais reclamadas no estado de São
Paulo.
Do ponto de vista quantitativo, os destaques negativos ficam com a Eletropaulo (uma das
concessionárias do Estado de São Paulo), o 25º fornecedor mais reclamado no país (10.247
registros) e o 1º entre as companhias de energia.
Em média só 10% dos consumidores são ressarcidos. A maioria das reclamações chega nas
ouvidorias das próprias empresas. E estas repassam para a ANEEL os seus indicadores.
O CONSABESP enviou a lista das reclamações por distribuidoras no ano de 2015, em todo Estado
de São Paulo. A concessionária que mais recebeu reclamações foi a ELETROPAULO de Barueri,
com 280.389 registros, seguida pela ELEKTRO de Campinas com 78.383 reclamações, e pela
BANDEIRANTE de Mogi das Cruzes com 37.593.

11.6 - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA X CUSTEIO DA PERÍCIA
O consumidor é o destinatário final do produto ou serviço e sua definição se encontra disposta no
artigo 2º da Lei nº 8.078/90, segundo o qual, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que
adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”, ou seja, aquele que adquire ou
utiliza um produto ou serviço para uso próprio, da sua empresa ou de sua família.
A Lei nº 8.078/90 classificou o fornecedor como todo e qualquer praticante de uma atividade
econômica dirigida ao mercado de consumo. Abrangendo, desta forma, o produtor, o
fabricante, o importador, o exportador, o comerciante, o prestador de serviços.
As hipóteses previstas no artigo 13 e seus incisos do Código de Defesa do Consumidor trata a
responsabilidade do fornecedor direto como sucessiva e subsidiária.
O consumidor pelo simples fato de se sujeitar às práticas adotadas pelo mercado de consumo lhe
é conferido através do Código de Defesa do Consumidor, a proteção necessária, na qualidade
de destinatário final do produto ou do serviço.
Por força da norma protetiva, impõe-se aos fornecedores de produtos e serviços o dever de
prevenir eventuais danos. O objeto da prova é, portanto, o fato e não a afirmação. Limita-se aos
procedimentos necessários à comprovação dos fatos afirmados e não admitidos.
Foi um aspecto importante a inclusão no inciso VIII da possibilidade do ônus da prova a favor do
consumidor quando for verossímil sua alegação ou quando ele for considerado hipossuficiente. O
CDC adotou a regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, uma vez que o magistrado tem
o poder de redistribuição (inversão) do ônus probatório, caso verifique a verossimilhança da
alegação ou hipossuficiência do consumidor, a fim de reequilibrar a relação processual em razão
do fornecedor, dispor de melhores condições técnicas e econômicas para a disputa judicial.
O vício, genericamente considerado, é o defeito grave que torna uma ou coisa inadequada à
certos fins ou funções a que se propõe.
Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiências;”

A pessoa que pretende fornecer bens de produção ou serviços ao mercado, com habitualidade,
deve ter consciência de que, por ser “o titular do conhecimento técnico acerca do que lança no
mercado de consumo, assume posição de superioridade técnica em relação aos consumidores
que desfrutam de seu produto.
Da mesma forma que na responsabilidade pelo fato, a responsabilidade por vícios será aferida de
forma objetiva, ou seja, não se indaga se o vício decorre de conduta culposa ou dolosa do
fornecedor. Não importa se o fornecedor tenha ou não conhecimento do vício para que seja
aferida sua responsabilidade. Nos moldes do artigo 23, “a ignorância do fornecedor sobre os vícios
de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.”
Está devidamente expresso no artigo 12, § 3º, II e III do CDC que não havendo a culpa do
consumidor, configurada estará a responsabilidade do fornecedor em ressarci-lo por todos
prejuízos sofridos.
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499/2012, tendo sido nesta última implementado na regulamentação um Procedimento
específico detalhando o rito processual da análise do pedido de ressarcimento.
Está previsto no Código de Defesa do Consumidor e na Resolução 499/12 da Agência Nacional
de Energia Elétrica (ANEEL), matéria sobre a concessionária de energia elétrica e o devido
ressarcimento ao consumidor que tiver um equipamento queimado. Entre outros dispositivos é
positivado o direito do consumidor receber vistoria em até 10 dias, a partir da data de solicitação.
Segundo a própria ANEEL somente 10% dos consumidores são indenizados por problemas de
interrupção ou qualidade no fornecimento de energia.
O IDEC – INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, por exemplo, em seu site divulga, em
casos de raios, quando o consumidor tem seus aparelhos queimados, também a possibilidade de
buscar o ressarcimento, porque apesar de não ser de total controle por parte da concessionária,
as redes de energia elétrica devem possuir aterramento suficiente para atenuar os efeitos dos
raios. Acreditam que, quando não há aterramento suficiente, o que é muito comum no país, o
consumidor tem sim o direito de reparação de danos.
A Lei 8078/90 que dispõe sobre a proteção do consumidor é enfática na sua seção II, artigo 14:
Art. 14 “O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos
à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Contudo, a legislação atual da ANEEL abriu glosas de fugas jurídicas para as distribuidoras, de
forma que a letra da lei fala, na atualidade, em “poder” e não em “dever”. Houve um retrocesso
em termos de proteção da defesa da personagem mais frágil da cadeia: o consumidor.
O ressarcimento aos consumidores pelos danos causados aos consumidores em razão de
problemas com o fornecimento de energia era regulamentado pela Resolução nº 61, de 2004, da
ANEEL, que foi revogada pela REN ANEEL 414/2010, sendo que a primeira Resolução estabelecia
que a distribuidora respondia objetivamente, independentemente da existência de culpa, pelos
danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, verbis:
Art. 10 A distribuidora responde, independentemente da existência de culpa,
pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em
unidades consumidoras, nos termos do caput do art. 3º desta Resolução.

Obviamente, se a responsabilidade for de outro, a Distribuidora pode mover uma ação de
regresso contra quem deu causa para ressarcir-se da despesa.
Conforme a Resolução da ANEEL, o consumidor tem o prazo de até noventa dias corridos, a
contar da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para solicitar o
ressarcimento à distribuidora devendo fornecer, no mínimo, os seguintes elementos, verbis:
Art. 4º O consumidor tem o prazo de até 90 (noventa) dias corridos, a contar
da data provável da ocorrência do dano elétrico no equipamento, para
solicitar o ressarcimento à distribuidora devendo fornecer, no mínimo, os
seguintes elementos:
I - data e horário provável da ocorrência do dano;
II - informações que demonstrem que o solicitante é o titular
da unidade consumidora, ou seu representante legal;
III - relato do problema apresentado pelo equipamento
elétrico;e
IV - descrição e características gerais do equipamento danificado, tais como:
marca, modelo, etc.
§1º A solicitação de ressarcimento pode ser efetuada através do atendimento
telefônico, das agências de atendimento, pela Internet e outros canais que a
distribuidora dispuser.
§2º Para cada solicitação de ressarcimento de dano elétrico, a distribuidora
deve abrir um processo específico, observando, inclusive, o disposto no art. 12
desta Resolução.
§3º A obrigação de ressarcimento se restringe aos danos elétricos informados
quando da abertura da solicitação, podendo o consumidor requerer a
abertura de novas solicitações de ressarcimento de danos oriundos de uma
mesma perturbação, desde que observado o prazo previsto no caput.

A ANEEL não garante aos consumidores o direito ao ressarcimento de:
- danos emergentes (lesão concreta que afeta o patrimônio do consumidor, consistente na perda
ou deterioração, total ou parcial, de bens materiais que lhe pertencem em razão de perturbação
do sistema elétrico);
- danos morais (qualquer constrangimento à moral e/ou honra do consumidor, causado por
problema no fornecimento da energia ou no relacionamento comercial
com a concessionária, ou, ainda, a ofensa de interesses não patrimoniais de pessoa física ou
jurídica provocada pelo fato lesivo);
- lucros cessantes (são os lucros esperados pelo consumidor e que o mesmo deixou de obter em
face de ocorrência oriunda do fornecimento de energia elétrica)
Art. 3º (...)

Para alguns institutos e associações voltadas à defesa do consumidor, a distribuidora só fica livre
da responsabilidade pelo ressarcimento se comprovar uso incorreto do equipamento; defeitos
gerados por instalações internas; inexistência de relação entre o estrago do aparelho e a provável
causa alegada; ou ainda, se o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do
equipamento antes do término do prazo para a inspeção, considerando tais condições uma
restrição abusiva.

Parágrafo Único. A ANEEL e as agências conveniadas devem analisar as
reclamações considerando, exclusivamente, o dano elétrico do equipamento,
não lhes competindo
examinar pedido de ressarcimento por danos morais, lucros cessantes ou
outros danos emergentes, bem como aqueles casos já decididos por decisão
judicial transitada em julgado.

Ainda, recomendam tais organismos de defesa dos consumidores, que em face de danos não
materiais (como o comprometimento da realização de um trabalho, por exemplo, por falta de
energia ou de danos a um aparelho eletrônico), que os consumidores devam pleitear a
reparação junto à concessionária e, em caso de não atendimento que acionem o PROCON, bem
como à Justiça.

A regra da ANEEL prevê que a Distribuidora dispõe dos seguintes prazos para
inspeção e vistoria dos equipamentos danificados:
- até 10 (dez) dias corridos, contado a partir da data do pedido de
ressarcimento;
- 1 (um) dia útil, quando o equipamento supostamente danificado for utilizado
para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou de medicamentos.

Os Conselhos de Defesa do Consumidor que entraram em contato com esta CPI, bem como
alguns consumidores que enviaram e-mails a membros desta Comissão relataram casos onde
aparelhos que foram danificados, por conta de uma falha ou “queda” abrupta de dos serviços
de energia, não eram periciados pelas concessionárias, sendo que a responsabilidade pelo custo
da perícia recaía sobre o consumidor. Ilustrando como exemplo um liquidificador que custa
menos de R$ 100,00 (cem reais),i “queimado” por uma falha do serviço de energia elétrica, tem
sua perícia orçada em mais de 50% do preço do produto. Sendo assim, o ônus da prova deveria
ser da concessionária do serviço de energia elétrica, sob pena do consumidor ser lesado mais
uma vez. Não obstante ter suas atividades interrompidas, pois o serviço de fornecimento de
energia elétrica é essencial, ainda tem que pagar pelos danos aos bens materiais sofridos na sua
residência.

Art. 6º O consumidor pode optar entre inspeção in loco do equipamento
danificado ou disponibilizá-lo para inspeção mais detalhada pela distribuidora
ou empresa por ela autorizada, devendo a distribuidora observar os seguintes
procedimentos e prazos:

A inversão do ônus da prova descrita no art. 6, inciso VIII, da Lei 8.078/90 constituiu um dos mais
importantes instrumentos de que dispõe o juiz para observando o contraditório e a ampla defesa
equilibrar a desigualdade existente entre os litigantes.
11.7 - RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR
A regulamentação sobre ressarcimento de danos elétricos iniciou sua vigência em 04/2004 pela
Resolução da ANEEL 061/2004, tendo sido aprimorada em 04/2009 pela Resolução da ANEEL
360/2009, em 09/2010 pela Resolução da ANEEL 414/2010, e em 04/2012 pela Resolução ANEEL

I – informar ao consumidor a data e o horário aproximado para a inspeção ou
disponibilização do equipamento; e
II - inspecionar e vistoriar o equipamento no prazo de até 10 (dez) dias
corridos, contado a partir da data do pedido de ressarcimento.
§1º Independentemente da opção pela forma de inspeção, o consumidor
deve permitir o acesso ao equipamento e às instalações da unidade
consumidora sempre que solicitado, sendo a negativa motivo para a
distribuidora indeferir o ressarcimento.
§2º Quando o equipamento supostamente danificado for utilizado para o
acondicionamento de alimentos perecíveis ou de medicamentos, o prazo
para inspeção e vistoria é de 1 (um) dia útil.

A Distribuidora tem o prazo máximo de 15 dias corridos, contado a partir da data da vistoria ou, na
falta desta, a partir da data do pedido de ressarcimento, sobre o resultado do pedido de
ressarcimento, verbis:
Art. 7º A distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias corridos, contado a partir da data da vistoria ou,
na falta desta, a partir da data do pedido de ressarcimento, sobre o resultado
do pedido de ressarcimento.
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Parágrafo Único O prazo a que se refere este artigo ficará suspenso enquanto
houver pendência de responsabilidade do consumidor, desde que tal
pendência tenha sido informada por escrito.

A Distribuidora exime-se da responsabilidade de ressarcir caso a unidade consumidora for
atendida em tensão igual ou inferior a 2,3 kV. A energia que corre nos postes da rua tem 13,8 KV.
No caso do consumidor comum (residencial e comercial) o transformador é da Distribuidora. Esse
transformador reduz a tensão do fio de 13,8KV para 0,127 KV ou 0,220 KV (capacidade dos
equipamentos). Quando o consumidor for industrial (pequeno, médio ou grande), normalmente o
transformador é do consumidor. Ou seja, a Distribuidora se limita a entregar 13,8 KV. Nesse caso, a
Resolução da ANEEL não garante ao consumidor o direito ao ressarcimento.
Art. 3º As disposições desta Resolução se aplicam, exclusivamente, aos casos
de dano elétrico causado a equipamento instalado na unidade consumidora
atendida em tensão igual ou inferior a 2,3 kV.
b) Se o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do
equipamento sem aguardar o término do prazo para a inspeção, salvo nos
casos em que houver prévia autorização da distribuidora (inc. II do par. Único
do art. 10)
Art. 10 (...)
Parágrafo único. A distribuidora só poderá eximir-se do dever de ressarcir
quando:
.................................................................................................
II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s)
equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a inspeção, salvo nos
casos em que houver prévia autorização da distribuidora;
c) Se a Distribuidora comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por
interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública
decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio
documental ao consumidor.
Art. 10 (...)
Parágrafo único. A distribuidora só poderá eximir-se do dever de ressarcir
quando:
..........................................................................
VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções
associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada
por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao
consumidor.

12 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O presente relatório recomenda que seja revista a posição da ANEEL na fiscalização dos serviços
prestados pelas concessionárias do Estado de São Paulo.
Tais medidas são justificadas pois garantirão a credibilidade de futuros empreendimentos e
contribuirão para a redução do custo de seu financiamento.
A conclusão mais importante desta Comissão é que as tarifas de energia elétrica estão
efetivamente muito elevadas e continuam a subir. A falta de neutralidade dos reajustes tarifários
tem afetado as contas de energia e os consumidores pagam valores indevidos.
Ainda que tenha havido um grande esforço da parte da Comissão, não foi possível determinar
precisamente os montantes que foram cobrados indevidamente dos consumidores, porém sabese que se trata de valores de grande magnitude.
Este, certamente, foi o resultado mais importante da CPI e é necessário que as medidas para
corrigir o problema sejam tomadas com a máxima brevidade e, fundamentalmente, que os
consumidores sejam efetivamente ressarcidos dos valores pagos a maior.
Recomenda-se seja determinado que:
a) Seja determinado ao Ministério de Minas e Energia – MME, a Secretaria de Saneamento e
Energia, a ARSESP, bem como à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL a
elaboração, no prazo de 30 (trinta) dias, de estudo sobre o crescimento do ônus suportado
pelos consumidores de energia elétrica a título de Encargos Setoriais repassados às tarifas
de energia elétrica, contendo proposta de redução dos referidos encargos;
b) Aos representantes do poder Executivo que diligenciem no sentido de que sejam
observados todas as normas legais para a implementação das concessões, em especial
em respeito ao comando da Constituição Federal que determina que o Poder Público
deve prestar o serviço diretamente ou por meio concessão, sempre precedida de
licitação;
c) Seja recomendado ao Ministério de Minas e Energia – MME, a Secretaria de Saneamento e
Energia, a ARSESP, bem como à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, no prazo
de 30 (trinta) dias a criação de um grupo de trabalho para elaborar um plano de centro
de controle das empresas de serviços do estado;
d) Seja recomendado providencias ao Ministério de Minas e Energia – MME, a Secretaria de
Saneamento e Energia, a ARSESP, bem como à Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL tendo em vista que a metodologia adotada pela SRD para medir a qualidade do
serviço prestado, por meio dos indicadores DEC – Duração Equivalente de Interrupção por
Unidade Consumidora e FEC – Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade
Consumidora devem ser individualizados por classe de consumo (Residencial, comercial,
Industrial, Rural, e Poder Público) e por município;
e) Seja recomendado ao Congresso Nacional, que promova políticas públicas em prol do
implemento da metodologia para o enterramento das redes aéreas de energia elétrica;
f)

Por fim, imperativo recomendar aos representantes do Ministério de Minas e Energia e da
Secretaria de Saneamento e Energia do Estado que, tendo em vista a premência do
assunto, seja devidamente atentado para o interesse público subjacente ao tema. Os
consumidores do Estado, durante muitos anos, suportaram o ônus dos investimentos
setoriais realizados. Portanto, o patrimônio construído ao longo destes anos é,
inegavelmente, um patrimônio público dos cidadãos e empresas brasileiras, não podendo
ser aviltado por decisões políticas tomadas sem a devida ponderação acerca de suas
consequências.

É, portanto, de suma importância que os comandos legais e constitucionais sobre o tema sejam
rigorosamente cumpridos e que se atente para os prazos de vigência dos contratos.
Recomenda-se assim, mesmo considerando as dificuldades atinentes ao processo, que se iniciem
as providências necessárias à reversão das concessões vincendas para que em seguida as
mesmas sejam submetidas à nova licitação.
Por fim, vale ressaltar que quanto ao segmento de Distribuição a opção pela licitação das
concessões caracteriza-se como importante oportunidade para uma cuidadosa avaliação dos
atuais contratos de concessão, de forma a implementar aprimoramentos e garantir que
problemas como a falta de neutralidade da Parcela A não mais se repitam. Trata-se, portanto, de
oportunidade para aperfeiçoamento e contestação pelo mercado do processo regulatório
relacionado ao cálculo das tarifas de energia elétrica.
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Ainda recomenda-se que seja determinado ao Ministério de Minas e Energia – MME, bem como à
Secretaria de Saneamento e Energia que:
a) tomem providências para sanar o problema da falta de neutralidade da Parcela A;
b) no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste de forma conclusiva qual é a política do Governo
Federal, bem como do Governo Estadual, quanto a política a ser observada no que tange
aos valores injustamente cobrados dos consumidores no Estado em decorrência da falta
de neutralidade da Parcela A, durante os últimos anos, e que sejam efetivamente
devolvidos aos consumidores, mediante pagamento em espécie, ou compensação futura.
12.1 - A RESPEITO DA FISCALIZAÇÃO DA ANEEL E DA ARSESP
Recomenda-se seja determinado à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL que:
a) no prazo de 30 (trinta) dias, justifique, de forma detalhada, as razões de sua inércia em
relação à providência de alteração dos Contratos de Concessão do Serviço Público de
Distribuição de Energia Elétrica, considerada como solução para o problema da falta de
neutralidade da Parcela A;
b) no prazo de 30 (trinta) dias, proceda o cálculo, por concessionária distribuidora de energia
elétrica e por reajuste anual homologado, dos valores adicionais pagos pelos
consumidores devido à falta de neutralidade da Parcela A, e disponibilize publicamente a
informação em seu sítio na Internet;
c) no prazo de 60 (sessenta) dias, desenvolva mecanismo de devolução, seja mediante
pagamento em espécie, seja mediante compensação futura, aos consumidores dos
valores injustamente cobrados em decorrência da falta de neutralidade da Parcela A,
durante os últimos anos;
d) no prazo de 60 (sessenta dias) elabore resolução que permita que o consumidor conserte
seu equipamento, independentemente da vistoria, e leve a nota fiscal para ser ressarcido
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), sendo possível à concessionária contestar
ressarcimento, se entender que o dano não decorreu de falha no abastecimento.
Em relação a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP,
recomenda-se que:
a) Quanto ao prejuízo causado ao setor da construção, a ARSESP alegou que houve falha na
elaboração do plano diretor. E que, há uma variável no serviço de fornecimento, proveniente da
distância das subestações, sendo este fator preponderante das falhas de energia elétrica, sendo
assim, que a ARSESP fiscalize e penalize as empresas por excesso de “carregamento” em cada
estação;
b) Por fim que, haja aumento do quadro de recursos humanos, mais especificamente do quadro
de pessoal do setor da fiscalização da ARSESP, por meio de realização de concurso público.
12.2- O ESCOPO DA RETOMADA DO PRINCÍPIO DA MODICIDADE TARIFÁRIA
Em 2015, os brasileiros pagaram um total de R$ 14,712 bilhões a mais nas contas de luz devido à
cobrança da bandeira tarifária.
Segundo o site do G1 a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S)
encerrou maio em alta de 0,68% acima da taxa registrada na última divulgação, de 0,67%. A
energia elétrica subiu e pressionou a taxa em maio do corrente ano.

Sobre a retomada do princípio da modicidade tarifária recomenda-se seja determinado à
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL que a regulação do mercado seja efetivamente
realizada levando em conta a necessidade dos consumidores e o pleno acesso aos serviços de
energia elétrica, criando condições para a modicidade das tarifas.
Finalmente, recomenda-se à Fundação PROCON do Estado de São Paulo que acompanhe a
evolução das tarifas e a adote medidas protetivas cabíveis, seja em âmbito administrativo, seja no
âmbito judicial.
12.3 - SOBRE A FISCALIZAÇÃO EFICIENTE DOS CONTRATOS
Recomenda-se seja determinado à Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que promova a
fiscalização eficiente dos contratos de concessão de forma que sua atuação evite e não permita
o desequilíbrio dos contratos de concessão em favor das Distribuidoras.
Sobre as perdas técnicas e não técnicas, a CPI identificou indícios claros de que a atuação da
ANEEL foi deliberada no sentido de repassar todos os riscos do serviço de distribuição aos
consumidores.
Dentre os problemas que mais contribuem para o crescimento exagerado das perdas não
técnicas estão o furto de energia (fraude) e as ligações clandestinas em áreas invadidas e
irregulares que ocorrem em comunidades de baixa renda. O furto de energia e as fraudes afetam
o cidadão que o pratica, uma vez que ele se expõe ao risco de vida, a empresa de distribuição
de energia, o cidadão que paga suas contas e o Estado que deixa de arrecadar impostos sobre a
energia faturada. A perda de energia chega a quase R$ 7 bilhões ao ano no país e encarece as
tarifas para todos os brasileiros. Em média 13% da energia consumida deixam de ser faturada,
segundo a ANEEL.
Para solucionar o problema a CPI propõe que a ANEEL:
1) Trace uma curva descendente em relação às perdas não técnicas, de maneira a zerar o
seu repasse para as tarifas até a próxima revisão tarifária;
2) Identifique nas perdas não técnicas de cada distribuidora a parcela que se refere a furto
ou fraude e o montante atribuído a inadimplência e erros relacionados à ação da própria
empresa (erro de leitura por exemplo). Feito isso, a Agência deve verificar para cada
concessionária o montante de receita recuperada pela Distribuidora e devolver este
recurso aos usuários, abatendo o valor da receita recuperada do montante de perdas não
técnicas repassado para a tarifa. São duas as razões para isso. Primeiro, diferentemente do
furto e da fraude, nas perdas por inadimplência a Distribuidora tem perfeito conhecimento
do devedor e efetua o corte da luz do mesmo. Só com o pagamento do débito o serviço
é retomado. Ocorre que o modelo da ANEEL não quantifica a receita recuperada, a qual
é apropriada indevidamente pela concessionária na Parcela “B” da tarifa. Segundo,
também não faz sentido que o usuário seja penalizado pelo erro atribuído aos
empregados da Distribuidora, quando erram na leitura dos medidores;
3) Congele o atual nível de perdas técnicas, de maneira a evitar que as Distribuidoras
utilizem-se do artifício de aumentar as perdas técnicas para compensar a eliminação das
perdas não técnicas;
4) Trace uma curva descendente para as perdas técnicas, de maneira a situá-las em
padrões internacionais.
5) Aprimore a fiscalização dos serviços de energia e de atendimento ao consumidor;
6) Publique total de gastos em investimentos e na manutenção por distribuidora;
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7) Individualize os indicadores de qualidade do serviço e de atendimento por classe de
consumo (Residencial, comercial, Industrial, Rural, e Poder Público) e por município;
8) Publique os gastos com a Eficiência Energética, indicando de forma clara e objetiva cada
projeto executado: o valor, a classe de consumo atendida, os objetivos, e o resultado
alcançado;
9) Recrie a sua Ouvidoria;
10) Promova leilões regionais de energia elétrica.
A CPI recomenda, também, que as Distribuidoras que se recusem a cumprir a obrigação legal e
contratual de restituir o prejuízo causado aos consumidores fiquem inabilitadas a participar das
licitações para renovar as concessões.
Ainda, a proposta da CPI é que a ANEEL altere normas de ressarcimento, de maneira a proteger o
consumidor e facilitar o seu ressarcimento. Propõe-se o seguinte:
Quanto aos consumidores residenciais: como a vistoria pode demorar até 10 dias e tendo em vista
que se o consumidor perde o direito de ressarcimento se consertar o aparelho antes da
autorização da Distribuidora, a recomendação é:
a) Permitir que o consumidor conserte seu equipamento, independentemente da vistoria, e leve a
nota fiscal para ser ressarcido no prazo máximo de 48h. A Distribuidora poderia contestar o
ressarcimento, se entender que o dano não decorreu de falha no
abastecimento;
b) Determinar às Distribuidoras que credenciem empresas de assistência técnica para fazer a
vistoria e consertar os equipamentos e aparelhos danificados;
c) Fixar o prazo máximo de 48h para a Distribuidora ressarcir o consumidor se o equipamento
danificado não tiver conserto.
Quanto aos consumidores comerciais e industriais: que o ressarcimento abranja, também, os
lucros cessantes e os danos emergentes, devidamente comprovados pelos consumidores. Não
tem lógica, por exemplo, que uma padaria que perdeu a fornada de pães em razão de um
blecaute, mas que não teve o forno danificado, não tenha direito a qualquer ressarcimento.

12.5 – A RESPEITO DA QUESTÃO AMBIENTAL NO SETOR ELÉTRICO
Segundo dados trazidos pelas concessionárias, em média, 17% do tempo em que os consumidores
ficam sem energia corresponde a interrupções emergenciais provocadas por fatores ligados a
arborização. Esta situação é agravada durante o período chuvoso, pois a maioria das
ocorrências na rede de distribuição é causada pela queda de galhos de árvores, época em que
o vento forte colabora para esse aumento das interrupções e os serviços de reparo e
manutenção executados em situação de emergência, podem levar horas, principalmente nos
grandes centros urbanos.
O contato das árvores com a rede elétrica pode trazer consequências sérias como, o vazamento
de corrente elétrica da rede para o solo (por meio das árvores), podendo inclusive atingir
pedestres, com risco de acidentes com pessoas, risco de curto circuito, interrupção do
fornecimento de energia, danos em aparelhos elétricos das residências e interferência com o
sistema de sinalização de transito.
Para evitar o aumento desse tipo de ocorrência, deve-se aumentar os investimentos na
modernização das redes elétricas, por parte das Distribuidoras, por meio de substituições das
Redes Aéreas convencional por redes compactas e modernas (Redes Space Cable e Multiplex e
Redes Subterrâneas).
Há ausência de coordenação entre as concessionárias e os órgãos municipais responsáveis pela
manutenção dos sistemas de arborização dos municípios. Deve haver estímulo de políticas
adequadas para o plantio de árvores e para modernização das redes elétricas, com
compartilhamento das estruturas entre as empresas de energia e de telecomunicações.
Com essas medidas, haverá redução de ocorrências relacionadas à arborização, ao passeio
público e de seus consequentes danos aos equipamentos do sistema elétrico.
Com base neste diagnóstico esta digna Comissão Parlamentar de Inquérito, propõe um
conjunto de recomendações. O objetivo é evitar, com isto, os riscos indesejáveis inclusive à
vida, e enfrentar as questões apontadas neste tópico, com a criação de um ambiente de
atuação coordenado entre Distribuidoras de Energia, Prefeituras e os Órgãos Ambientais.
Sendo assim esta CPI recomenda à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e à Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, no âmbito das suas competências em parceria com as
Distribuidoras, Prefeituras e Órgãos Ambientais Estaduais e Municipais, possam:

E, quanto aos consumidores acima de 2,3KV: ressarcir os consumidores comerciais ou industriais,
em especial as micro, pequenas e médias empresas que utilizem mais de 2,3 KV, considerando
que estes são mais vulneráveis economicamente.

•

Estabelecer novos critérios de pontuação no Programa Município Verde/Azul referente ao
espaço aéreo urbano, melhorando a pontuação de municípios que fazem a correta
gestão da arborização urbana em seu planejamento, plantio e poda/condução;

•

Estabelecer diretrizes para regulamentação do espaço aéreo urbano, de forma a
considerar os equipamentos de serviços de utilidade pública que os ocupa (Linhas de
energia elétrica, telefonia, internet e TV a cabo);

•

Envolver de forma consultiva as concessionárias de energia na aprovação de novos
projetos de expansão urbana ou de arborização urbana;

•

Implantar projetos voltados à eficiência operacional, minimização de riscos à população,
redução de interferência pela vegetação nas redes elétricas, e melhoraria da qualidade
do fornecimento de energia.

•

Estimular a celebração de Acordos/Termos de Cooperação entre Distribuidoras de
Energia, Prefeituras e demais concessionárias de Serviços Públicos, considerando o
interesse das Partes e a necessidade de realizar o serviço de poda de árvores no
município, em razão da interferência na rede elétrica existente e alinhar conjuntamente as
diretrizes técnicas para execução dos serviços e assegurar a estabilidade do Sistema no
fornecimento de energia elétrica e a segurança e bem estar da população e o respeito
ao meio ambiente;

12.4 - MEDIDAS PARA O APERFEIÇOAMENTO DO SETOR ELÉTRICO
O setor elétrico no momento passa por um estresse financeiro extraordinário, muito ocasionado
pelo desequilíbrio conjuntural da oferta e demanda devido à baixa hidrologia. Os efeitos
financeiros estão se refletindo em muitos agentes de mercado, como as distribuidoras, geradores
hidrelétricos e consumidores finais. Certamente outros impactos no fluxo de caixa dos agentes
ainda estão por vir nos próximos anos.
O baixo crescimento e alta inflação são preocupações frequentemente apontadas quando se
analisa o cenário econômico recente no Brasil, em termos absolutos, ou quando avaliados países
comparáveis na América Latina ou no bloco das economias emergentes. No setor elétrico
preocupações semelhantes se manifestam na forma de fraca performance, por meio do ritmo de
investimento, atrasos nas obras e início da operação de instalações de geração e transmissão e
aumento de preços e tarifas. Tais elementos prejudicam a competitividade da indústria e da
economia como um todo.
Diante desse quadro, considerando a relevância do setor, elencamos um conjunto de medidas
que representam aperfeiçoamentos importantes para o desenvolvimento do setor elétrico e em
benefício do país. São elas:
a)Estabelecimento de objetivos claros de política energética que se reflita em diretrizes para a
matriz elétrica conducente à necessária diversificação e que promovam segurança e
confiabilidade do suprimento, e desenvolvimento do setor com equilíbrio entre objetivos de longo
(expansão do sistema) e curto (preços e tarifas adequados) prazo;
b)Estabelecimento de um marco regulatório que promova um desenvolvimento harmônico do
mercado de gás natural, de modo a viabilizar um aumento da participação relativa da geração
termelétrica a gás natural no Sistema Elétrico Brasileiro;
c)Ampliação do direito de escolha do fornecedor de energia, aumentando as possibilidades de
contratação no ambiente livre e, portanto incentivando canais alternativos para a expansão do
sistema elétrico no país;
d)Um adequado desenho ou projeto dos leilões deve incorporar de modo explícito e transparente
diferenças nos custos de transmissão e na capacidade que tem as diferentes fontes de agregar
segurança ao sistema elétrico brasileiro;
e)Incentivo a mecanismos de resposta da demanda e eficiência energética com efeitos positivos
sobre segurança e confiabilidade do suprimento;
f)Promoção e zelo por boas práticas de governança regulatória, que incentivem transparência,
responsabilização e clareza na atribuição de funções, de modo a delimitar o escopo da
regulação;
g)Fortalecimento dos mecanismos de representação dos diferentes segmentos da sociedade nos
processos regulatórios e na discussão da formulação das políticas, as quais devem promover o
desenvolvimento do setor e do país;
h)Os geradores hidrelétricos estão sofrendo com a redução expressiva de sua produção, e como
consequência de sua receita. Esta frustração de receita atinge diretamente a margem do
negócio. Alguma forma de blindagem dever ser estruturada para os problemas similares, que
sejam recorrentes no futuro.
Ainda, esta CPI recomenda à esta Casa de Leis que proponha uma moção ao Congresso
Nacional, para que legisle no sentido de majorar as penalidades criminais para o furto de
materiais elétricos e furto de energia elétrica, em função do efetivo impacto a toda coletividade,
pela previsão regulatória que tais perdas são arcadas por toda coletividade nas contas de
energia.
Outrossim, propõe a este Poder Legislativo que envide esforços junto ao Governo do Estado e à
Defensoria Pública do Estado, no sentido de viabilizar a instalação de Câmaras de Arbitragem,
coordenadas por defensores públicos, visando mediar conflitos extrajudiciais entre consumidores e
empresas de energia elétricas, tendo como objetivo a resolução pacífica e célere de pendências
causadas pela má prestação do serviço, evitando, assim, o ajuizamento de demandas judiciais e
diminuindo o tempo para resolução dos conflitos entre operadoras e consumidor;
Com a finalização dos trabalhos desta CPI, propõe-se que a Comissão de Meio Ambiente de
acordo com o Regimento Interno da Assembleia Legislativa, encaminhe para a Secretaria de
Meio Ambiente as sugestões que seguem no próximo tópico.
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– ENCAMINHAMENTOS

Encaminho cópia do presente relatório para os seguintes órgãos:
1) Casa Civil do Estado de São Paulo para ciência do Exmo. Sr. Governador;
2) Presidência da Assembleia Legislativa, solicitando a disponibilização integral da versão
digital junto ao sítio eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo –
www.al.sp.gov.br;

3) Para todas concessionárias do Estado de São Paulo;

4) ANEEL;

5) Ministério Público Estadual;

6) Ministério Público Federal;

7) Procuradoria Geral do Estado;
8) Procuradoria Geral da República;
9) Secretaria Estadual de Justiça;

10) Fundação PROCON;
11) Ministério de Minas e Energia;
12) Tribunal de Contas do Estado;

13) Tribunal de Contas da União;

14) Secretaria Estadual do Meio Ambiente;

15) Secretaria Municipal do Meio Ambiente;

16) FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo;

17) FAESP - Federação da Agricultura do Estado de São Paulo;
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18) APM - Associação Paulista de Municípios;

ADENDO
19) FACESP - Federação das Associações Comerciais Estado São Paulo;
20) FECOMÉRCIO SP - Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de
SP;

21) PROTESTE – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR;

22) Congresso Nacional;

23) Ao expediente da Assembleia Legislativa, endereçado aos órgãos abaixo
discriminados, solicitando que acessem o sitio eletrônico da Assembleia Legislativa de
São Paulo para tomarem conhecimento integral do Relatório Final da CPI da Telefonia
Móvel: Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo (OAB/SP), Conselho
Regional de Contabilidade (CRC-SP), Defensoria Pública do Estado de São Paulo
(DP/SP), Centro Tecnológico da UFSP, Ordem dos Economistas de São Paulo, Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/SP), Associação Paulista dos Municípios
(APM), Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de São Paulo (FCDL/SP), Tribunal
de Justiça de São Paulo (TJ/SP), Sindicato do Setor de Energia Elétrica SINDIENERGIA;
Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas de São Paulo (FAPESP), e
ao Conselho Coordenador das Associações Amigos de bairros, Vilas e Cidades do
estado de São Paulo (CONSABESP).

Sala das Comissões, 17 de junho de 2016.

JORGE CARUSO
Deputado Estadual
Relator da CPI constituída com a finalidade de investigar irregularidades
praticadas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica
executado pelas concessionárias do serviço público do Estado de São Paulo.
Aprovado o Relatório Final do Deputado Jorge Caruso, com o adendo sugerido pelo Deputado
Delegado Olim.

Plenário Tiradentes, em 22 de junho de 2016.

a) Deputado Carlão Pignatari (Presidente)
a) Deputado Delegado Olim (Vice-Presidente)
a) Deputado Jorge Caruso (Relator)
a) Deputado João Paulo Rillo - (contrário)
a) Deputado Roberto Tripoli - (contrário)
a) Deputado Ricardo Madalena
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Investimento em Obras
Tipo de obra: Expansão/Luz Para Todos/Melhoria/Renovação

Investimento em Obras
Tipo de obra: Expansão/Luz Para Todos/Melhoria/Renovação

UF: SP
Empresa: Elektro Eletricidade e Serviços S/A. - ELEKTRO

UF: SP
Empresa: Elektro Eletricidade e Serviços S/A. - ELEKTRO

Ano: 2013

Ano: 2012
Obra nº:
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0015
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045

Custo Total/Ano:

Descrição da Obra:
ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA
RECONDUTORAMENTO
INTERLIGAÇÕES
REGULADORES DE TENSÃO
BANCO DE CAPACITORES
REDE COMPACTA
NOVOS ALIMENTADORES
RENOVAÇÃO REDES DISTRIBUIÇÃO
RENOVAÇÃO EQUIPAMENTOS DE REDES DISTRIBUIÇÃO
RENOVAÇÃO SUBESTAÇÕES
RENOVAÇÃO LINHAS DE TRANSMISSÃO
RENOVAÇÃO MEDIDORES
INSPEÇÃO DE MEDIÇÃO
FURTO NO SISTEMA ELÉTRICO
AUTOMAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO
EQUIPAMENTOS DE QUALIDADE DE ENERGIA
UNIVERSALIZAÇÃO
INCORPORAÇÃO DE CABINES
SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO
LIGAÇÃO DE CLIENTES
MELHORIAS EM SETORES DE TRANSFORMADORES
SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADORES SOBRECARREGADOS
OBRAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DE TERCEIROS
ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA SES LTS
AUTOMAÇÃO SUBESTAÇÃO AMÉRICO DE CAMPOS
AUTOMAÇÃO SUBESTAÇÃO AURIFLAMA
AUTOMAÇÃO SUBESTAÇÃO BOMSUCESSO DO ITARARÉ
AUTOMAÇÃO SUBESTAÇÃO PALMEIRA DOESTE
AUTOMAÇÃO SUBESTAÇÃO POPULINA
AUTOMAÇÃO SUBESTAÇÃO SANTA RITA DO PASSA QUATRO
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
AMPLIAÇAO SE UBATUBA II
MELHORIA DE DESEMPENHO DE REDE
NOVA LT BER IV
NOVA LT ITIRAPINA II
NOVA LT TATUÍ III
NOVA SE BERTIOGA IV
NOVA SE ITIRAPINA II
NOVA SE TATUÍ III
NOVO CUBÍCULO SE GUD

R$ 264.295.748,30
Custo da Obra:
R$ 3.982.669,66
R$ 4.931.592,57
R$ 2.926.759,07
R$ 2.828.913,20
R$ 902.505,55
R$ 7.590.154,77
R$ 8.673.826,74
R$ 40.184.772,69
R$ 3.047.964,50
R$ 9.271.031,11
R$ 1.581.397,91
R$ 10.848.890,38
R$ 3.822.781,40
R$ 864.565,28
R$ 1.407.725,83
R$ 162.499,06
R$ 27.536.866,36
R$ 598.139,22
R$ 4.438.564,21
R$ 49.635.817,27
R$ 4.751.034,12
R$ 3.455.319,60
R$ 4.770.202,03
R$ 716.819,11
R$ 611.204,09
R$ 689.707,49
R$ 650.709,92
R$ 629.053,75
R$ 664.576,87
R$ 664.576,87
R$ 979.348,16
R$ 433.622,57
R$ 160.706,47
R$ 623.998,04
R$ 599.998,12
R$ 1.049.996,71
R$ 6.655.602,26
R$ 5.243.807,83
R$ 6.554.759,83
R$ 201.684,92

Investimento em Obras
Tipo de obra: Expansão/Luz Para Todos/Melhoria/Renovação
UF: SP
Empresa: Elektro Eletricidade e Serviços S/A. - ELEKTRO
0046
NOVO CUBÍCULO SE LMT
0047
NOVO CUBÍCULO SE NHA
0048
REMOÇÃO DE CHAVES
0051
AMPLIAÇAO SE IPEUNA
0052
AMPLIAÇAO SE ANDRADINA
0053
AMPLIAÇAO SE SANTO ANTONIO DE POSSE
0054
AMPLIAÇAO SE IGUAPE
0056
NOVO CUBICULO SE TRES LAGOAS
0057
NOVO CUBICULO SE JARINU
0058
NOVO CUBICULO SE IGUAPE
0059
MELHORIA SE PIEDADE
0062
MELHORIA SE ANGATUBA
0063
MELHORIA SE TATUI II
0065
MELHORIA SE PANORAMA
0066
MELHORIA SE BRASILANDIA
0068
MELHORIA SE AMERICO DE CAMPOS
0069
AUTOMAÇAO SE APIAI
0070
AUTOMAÇAO SE GARCIAS
0071
AMPLIAÇÃO SE PILAR DO SUL
0072
AMPLIAÇÃO SE GARCIAS
0073
MELHORIA SE MOGI MIRIM I
0075
MELHORIA SE PAULO DE FARIA
0076
MELHORIA SE CONCHAS
0077
INCORPORAÇÃO DE LT´S
0078
INCORPORAÇÃO DE SE´S
0079
INCORPORAÇÃO DE REDE SUBTERRÂNEA
0080
NOVA LINHA TRANSMISSÃO PARIQUERA-AÇU - IGUAPE
0081
NOVO CUBICULO SE CONCHAL
AMPLIAÇÃO LIMITE OPERATIVO 52-06 SE PIE
0082
0084
AMPLIAÇÃO SE FAR
0085
AMPLIAÇÃO SE ITG
0086
AUTOMAÇÃO SUBESTAÇÃO ITAPORANGA
0087
AUTOMAÇÃO SUBESTAÇÃO RIOLÂNDIA
0088
NOVO CUBÍCULO SE CAI
0089
MELHORIA SE RIOLANDIA
0090
AUTOMAÇAO SE EUCLIDES DA CUNHA
0091
AUTOMAÇAO ELEKTRO
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R$ 262.190,39
R$ 312.611,62
R$ 62.433,75
R$ 1.003.382,46
R$ 2.521.061,46
R$ 2.747.956,99
R$ 1.260.530,73
R$ 262.190,39
R$ 312.611,62
R$ 262.190,39
R$ 563.690,10
R$ 331.240,58
R$ 348.674,29
R$ 331.240,58
R$ 116.224,76
R$ 546.256,39
R$ 995.558,38
R$ 34.662,25
R$ 302.527,37
R$ 267.232,52
R$ 348.674,29
R$ 104.602,29
R$ 116.224,76
R$ 166.575,96
R$ 666.306,00
R$ 500.000,03
R$ 17.960.742,20
R$ 262.190,39
R$ 25.445,49
R$ 926.215,66
R$ 1.933.856,89
R$ 627.944,35
R$ 553.582,52
R$ 361.325,90
R$ 960.850,56
R$ 30.295,56
R$ 562.282,86

Obra nº:
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0033
0035
0036
0037
0038
0040
0041
0042
0044
0046
0047

Custo Total/Ano:

Descrição da Obra:
ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA REDES
RECONDUTORAMENTO
REMOÇÃO DE CHAVES
INTERLIGAÇÕES
REGULADORES DE TENSÃO
BANCO DE CAPACITORES
REDE COMPACTA
NOVOS ALIMENTADORES
RENOVAÇÃO REDES DISTRIBUIÇÃO
RENOVAÇÃO EQUIPAMENTOS DE REDES DISTRIBUIÇÃO
RENOVAÇÃO SUBESTAÇÕES
RENOVAÇÃO LINHAS DE TRANSMISSÃO
RENOVAÇÃO MEDIDORES
INSPEÇÃO DE MEDIÇÃO
FURTO NO SISTEMA ELÉTRICO
AUTOMAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO
EQUIPAMENTOS DE QUALIDADE DE ENERGIA
UNIVERSALIZAÇÃO
INCORPORAÇÃO DE CABINES
SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO
LIGAÇÃO DE CLIENTES
MELHORIAS EM SETORES DE TRANSFORMADORES
SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADORES SOBRECARREGADOS
OBRAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DE TERCEIROS
ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA SES LTS
AMPLIAÇÃO LIMITE OPERATIVO CUB 14 E 15 SE GUU
AMPLIAÇÃO LIMITE OPERATIVO CUB 41 E 46 SE GUT
AMPLIAÇÃO LIMITE OPERATIVO CUBÍCULOS SE UBU
AMPLIAÇÃO SE ANA
AMPLIAÇÃO SE GUP
AUTOMAÇÃO SE FRANCISCO MORATO
AUTOMAÇÃO SE LEME
AUTOMAÇÃO SE SANTA ALBERTINA
AUTOMAÇÃO SE SANTA ISABEL
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
MELHORIA DE DESEMPENHO DE REDE
AMPLIAÇÃO LT JALES-SANTA FÉ DO SUL
NOVA SE RIBEIRÃO BRANCO
NOVO CUBÍCULO SE CEL
NOVO CUBÍCULO SE CJO

R$ 307.913.166,77
Custo da Obra:
R$ 4.920.179,13
R$ 4.739.925,37
R$ 74.874,87
R$ 4.062.575,64
R$ 720.346,44
R$ 771.107,65
R$ 6.333.861,82
R$ 10.714.883,09
R$ 41.697.025,22
R$ 1.271.635,90
R$ 12.545.649,16
R$ 1.563.832,76
R$ 2.854.266,57
R$ 3.569.029,72
R$ 828.362,03
R$ 5.350.262,87
R$ 231.738,42
R$ 22.217.856,27
R$ 491.894,88
R$ 796.194,39
R$ 16.936.694,49
R$ 5.502.725,61
R$ 4.301.922,89
R$ 3.014.814,76
R$ 672.270,00
R$ 34.571,38
R$ 34.571,38
R$ 34.571,38
R$ 388.582,31
R$ 4.148.565,56
R$ 1.052.031,70
R$ 1.062.384,46
R$ 626.556,64
R$ 1.039.082,96
R$ 17.246.063,20
R$ 98.557,71
R$ 19.711.000,00
R$ 4.290.893,68
R$ 401.028,00
R$ 380.285,18

Investimento em Obras
Tipo de obra: Expansão/Luz Para Todos/Melhoria/Renovação
UF: SP
Empresa: Elektro Eletricidade e Serviços S/A. - ELEKTRO
0048
NOVO CUBÍCULO SE LMT
0050
NOVA LT VALENTIM GENTIL
0051
NOVA SE VALENTIM GENTIL
0053
AMPLIAÇÃO SE PIE
0054
MELHORIA SE ITABERA
0055
MELHORIA SE STA MERCEDES
0056
MELHORIA SE LEME
0058
MELHORIA SE BOMSUCESSO
0059
MELHORIA SE CUNHA
0060
MELHORIA SE ITABERÁ
0061
MELHORIA SE LARANJAL PAULISTA
0063
AUTOMAÇÃO SE QUELUZ
0066
MELHORIA SE PILAR DO SUL
0068
AMPLIAÇÃO SE BALNEÁRIO STO ANTONIO
0069
AMPLIAÇÃO SE PIQUETE
0070
INCORPORAÇÃO DE LTS
0071
INCORPORAÇÃO DE SES
0072
INCORPORAÇÃO REDE SUBTERRÂNEA
0073
INSTALAÇÃO DE CHAVES
0074
MEDIÇÃO DE FRONTEIRA
0075
NOVO CUBÍCULO SE PIRASSUNUNGA I
0076
NOVA LT TUPI-DRACENA
0077
LUZ PARA TODOS
0079
NOVO CUBÍCULO SE FRM
0080
NOVO CUBÍCULO SE LIMEIRA IV
0081
AUTOMAÇÃO SE PIRASSUNUNGA 2
0082
NOVO CUBÍCULO SE PIEDADE
0083
AUTOMAÇÃO SE TAMBAÚ
0084
AMPLIAÇÃO SE UBATUBA II
0085
NOVA SE BERTIOGA IV
0086
AMPLIAÇÃO LIMITE OPERATIVO CUBÍCULOS SE TAM
0087
NOVO CUBÍCULO SE ARUJÁ
0088
OBRAS EM MRT
0089
REISOLAÇÃO 13,8 KV
0090
MELHORIA SE INDIAPORÃ
0091
INSTALAÇÃO DE INDICADORES DE FALTA
0092
AUTOMAÇÃO SUBESTAÇÃO AMÉRICO DE CAMPOS
0093
NOVA LT BER IV
0094
NOVA LT ITIRAPINA II
0095
NOVA SE ITIRAPINA II
0096
AMPLIAÇAO SE IPEUNA
0097
AMPLIAÇAO SE ANDRADINA
0098
AMPLIAÇAO SE SANTO ANTONIO DE POSSE

R$ 449.427,93
R$ 5.156.278,15
R$ 9.070.679,58
R$ 1.590.283,46
R$ 569.975,03
R$ 582.841,28
R$ 411.720,11
R$ 279.197,70
R$ 1.260.892,83
R$ 569.975,03
R$ 154.395,04
R$ 980.396,40
R$ 578.981,40
R$ 1.341.369,53
R$ 366.456,63
R$ 162.297,96
R$ 649.191,96
R$ 500.000,04
R$ 74.672,17
R$ 810.000,00
R$ 359.542,35
R$ 8.325.050,58
R$ 12.454.846,13
R$ 359.542,35
R$ 359.542,35
R$ 683.801,01
R$ 359.542,35
R$ 633.530,62
R$ 594.627,73
R$ 9.971.999,99
R$ 34.571,38
R$ 359.542,35
R$ 5.300.000,05
R$ 115.476,37
R$ 502.427,20
R$ 405.979,63
R$ 611.204,09
R$ 623.998,04
R$ 599.998,12
R$ 5.243.807,83
R$ 1.003.382,46
R$ 2.521.061,46
R$ 2.747.956,99

Investimento em Obras
Tipo de obra: Expansão/Luz Para Todos/Melhoria/Renovação
UF: SP
Empresa: Elektro Eletricidade e Serviços S/A. - ELEKTRO
0099
MELHORIA SE PIEDADE
0100
MELHORIA SE TATUI II
0101
MELHORIA SE PANORAMA
0102
MELHORIA SE BRASILANDIA
0103
MELHORIA SE AMERICO DE CAMPOS
0104
AMPLIAÇÃO SE PILAR DO SUL
0105
MELHORIA SE MOGI MIRIM I
0106
MELHORIA SE CONCHAS
0107
NOVA LINHA TRANSMISSÃO PARIQUERA-AÇU - IGUAPE
0108
NOVO CUBICULO SE CONCHAL
0109
AUTOMAÇÃO SUBESTAÇÃO RIOLÂNDIA

R$ 563.690,10
R$ 348.674,29
R$ 331.240,58
R$ 116.224,76
R$ 546.256,39
R$ 302.527,37
R$ 348.674,29
R$ 116.224,76
R$ 17.960.742,20
R$ 262.190,39
R$ 553.582,52

sábado, 16 de julho de 2016
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Investimento em Obras
Tipo de obra: Expansão/Luz Para Todos/Melhoria/Renovação
Investimento em Obras
Tipo de obra: Expansão/Luz Para Todos/Melhoria/Renovação
UF: SP
Empresa: Elektro Eletricidade e Serviços S/A. - ELEKTRO
Ano: 2014
Obra nº:
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040

Custo Total/Ano:

Descrição da Obra:
ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA REDES
AMPLIAÇÃO LIMITE OPERATIVO ALS 14, 16, 18 E 19 SE ITH
AMPLIAÇÃO SE ARJ
AMPLIAÇÃO SE SJB
AUTOMAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO
AUTOMAÇÃO SE CORDEIRÓPOLIS
AUTOMAÇÃO SE MOGI GUAÇU 2
AUTOMAÇÃO SE PARIQUERA-AÇU
AUTOMAÇÃO SE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
BANCO DE CAPACITORES
EQUIPAMENTOS DE QUALIDADE DE ENERGIA
FURTO NO SISTEMA ELÉTRICO
INCORPORAÇÃO DE CABINES
INSPEÇÃO DE MEDIÇÃO
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INTERLIGAÇÕES
LIGAÇÃO DE CLIENTES
MELHORIA DE DESEMPENHO DE REDE
MELHORIAS EM SETORES DE TRANSFORMADORES
NOVA SE ELDORADO
NOVO CUBÍCULO SE SLP
NOVOS ALIMENTADORES
OBRAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DE TERCEIROS
RECONDUTORAMENTO
REDE COMPACTA
REGULADORES DE TENSÃO
REMOÇÃO DE CHAVES
RENOVAÇÃO EQUIPAMENTOS DE REDES DISTRIBUIÇÃO
RENOVAÇÃO LINHAS DE TRANSMISSÃO
RENOVAÇÃO MEDIDORES
RENOVAÇÃO REDES DISTRIBUIÇÃO
RENOVAÇÃO SUBESTAÇÕES
SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO
SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADORES SOBRECARREGADOS
AMPLIAÇÃO SE ARD
AMPLIAÇÃO SE COR
NOVO CUBÍCULO SE FERNANDÓPOLIS
AUTOMAÇÃO SE PIRAPOZINHO
NOVO CUBÍCULO SE SÃO LUIS DO PARAITINGA
AUTOMAÇÃO SE ARUJÁ

R$ 324.396.267,26
Custo da Obra:
R$ 2.821.600,68
R$ 223.260,14
R$ 2.312.963,94
R$ 402.370,60
R$ 3.948.484,72
R$ 1.083.723,23
R$ 1.005.714,36
R$ 675.676,83
R$ 1.076.522,42
R$ 1.151.832,34
R$ 174.791,62
R$ 1.197.651,35
R$ 172.013,48
R$ 1.482.039,57
R$ 15.936.439,02
R$ 3.032.165,33
R$ 22.250.602,45
R$ 1.503.780,58
R$ 4.151.267,43
R$ 3.517.463,59
R$ 307.741,74
R$ 9.203.977,39
R$ 4.391.293,34
R$ 4.468.878,79
R$ 4.511.156,34
R$ 3.529.470,27
R$ 74.874,97
R$ 3.197.767,99
R$ 1.651.654,89
R$ 2.222.134,56
R$ 42.548.107,64
R$ 9.110.407,14
R$ 732.612,94
R$ 3.256.337,28
R$ 2.087.482,36
R$ 653.223,89
R$ 381.774,85
R$ 1.078.922,70
R$ 307.741,74
R$ 531.660,46

Investimento em Obras
Tipo de obra: Expansão/Luz Para Todos/Melhoria/Renovação
UF: SP
Empresa: Elektro Eletricidade e Serviços S/A. - ELEKTRO
0041
NOVO CUBÍCULO SE ARUJÁ
0042
AUTOMAÇÃO SE SILVEIRAS
0043
NOVA LT SANTA GERTRUDES
0044
NOVA SE SANTA GERTRUDES
0045
AMPLIAÇÃO LIMITE OPERATIVO ALS SE FRM
0046
AMPLIAÇÃO SE CAMPOS DO JORDÃO
0047
INSTALAÇÃO DE CHAVES
0048
INSTALAÇÃO DE INDICADORES DE FALTA
0049
MEDIÇÃO DE FRONTEIRA
0050
NOVA SE GARCIAS II
0051
NOVO CUBÍCULO SE ANDRADINA
0052
REISOLAÇÃO 13,8 KV
0053
ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA SES/LTS
0054
AMPLIAÇÃO SE FER
0055
AMPLIAÇÃO SE MÓVEL
0056
AMPLIAÇÃO SE SRA
0057
AUTOMAÇÃO SES ELEKTRO
0058
INCORPORAÇÃO DE LTS
0059
INCORPORAÇÃO DE SES
0061
AUTOMAÇÃO SE ARARAS 02
0064
NOVA SE SANDOVALINA
0066
NOVO BAY MÓVEL
0067
NOVO CUBÍCULO SE ATIBAIA III
0068
NOVO CUBÍCULO SE IPEUNA
0069
NOVO CUBÍCULO SE MAGDA
0070
NOVO CUBICULO SE LEM
0071
NOVO CUBÍCULO SE MOGI GUAÇU
0072
NOVO CUBÍCULO SE PILAR DO SUL
NOVO CUBÍCULO SE SANTA FÉ DO SUL
0073
0074
NOVOS TRANSFORMADORES MÓVEIS
0075
REGULARIZAÇÃO MRT
0076
UNIVERSALIZAÇÃO
0077
LUZ PARA TODOS
0078
AMPLIAÇÃO LIMITE OPERATIVO CUB 14 E 15 SE GUU
0079
AMPLIAÇÃO LIMITE OPERATIVO CUBÍCULOS SE UBU
0080
AMPLIAÇÃO SE ANA
0081
AUTOMAÇÃO SE FRANCISCO MORATO
0082
AUTOMAÇÃO SE SANTA ISABEL
0083
AMPLIAÇÃO LT JALES-SANTA FÉ DO SUL
0084
NOVA SE RIBEIRÃO BRANCO
0085
NOVO CUBÍCULO SE CEL
0086
NOVO CUBÍCULO SE CJO
0087
NOVO CUBÍCULO SE LMT

R$ 426.069,66
R$ 40.216,54
R$ 636.752,31
R$ 7.172.232,17
R$ 27.907,51
R$ 55.815,04
R$ 43.748,87
R$ 1.026.554,88
R$ 2.623.687,04
R$ 1.116.300,73
R$ 313.792,14
R$ 65.253,92
R$ 802.783,98
R$ 1.768.443,61
R$ 4.465.202,90
R$ 348.285,83
R$ 739.284,06
R$ 169.332,77
R$ 669.835,84
R$ 842.495,80
R$ 1.116.300,74
R$ 2.790.751,83
R$ 301.401,20
R$ 268.581,95
R$ 516.266,76
R$ 421.068,63
R$ 318.480,60
R$ 526.224,16
R$ 359.873,03
R$ 16.577.065,77
R$ 5.331.707,70
R$ 33.537.096,94
R$ 5.021.045,66
R$ 34.571,38
R$ 34.571,38
R$ 388.582,31
R$ 1.052.031,70
R$ 1.039.082,96
R$ 19.711.000,00
R$ 4.290.893,68
R$ 401.028,00
R$ 380.285,18
R$ 449.427,93

UF: SP
Empresa: Elektro Eletricidade e Serviços S/A. - ELEKTRO
0088
AMPLIAÇÃO SE PIE
0089
MELHORIA SE ITABERA
0090
MELHORIA SE CUNHA
0091
MELHORIA SE LARANJAL PAULISTA
0092
AUTOMAÇÃO SE QUELUZ
0093
MELHORIA SE PILAR DO SUL
0094
AMPLIAÇÃO SE BALNEÁRIO STO ANTONIO
0095
AMPLIAÇÃO SE PIQUETE
0096
NOVO CUBÍCULO SE PIRASSUNUNGA I
0097
NOVO CUBÍCULO SE FRM
0098
NOVO CUBÍCULO SE LIMEIRA IV
0099
AUTOMAÇÃO SE PIRASSUNUNGA 2
0100
NOVO CUBÍCULO SE PIEDADE
0101
AUTOMAÇÃO SE TAMBAÚ
0102
AMPLIAÇÃO SE UBATUBA II
0103
MELHORIA SE INDIAPORÃ
0104
NOVA LT ITIRAPINA II
0105
NOVA SE ITIRAPINA II
0106
MELHORIA SE PIEDADE
0107
AMPLIAÇÃO SE PILAR DO SUL
0108
MELHORIA SE CONCHAS
0109
NOVA LINHA TRANSMISSÃO PARIQUERA-AÇU - IGUAPE
0110
NOVA LT TUPI-DRACENA

R$ 1.590.283,46
R$ 569.975,03
R$ 1.260.892,83
R$ 154.395,04
R$ 980.396,40
R$ 578.981,40
R$ 1.341.369,53
R$ 366.456,63
R$ 359.542,35
R$ 359.542,35
R$ 359.542,35
R$ 683.801,01
R$ 359.542,35
R$ 633.530,62
R$ 594.627,73
R$ 502.427,20
R$ 599.998,12
R$ 5.243.807,83
R$ 563.690,10
R$ 302.527,37
R$ 116.224,76
R$ 17.960.742,20
R$ 8.325.050,58

Investimento em Obras
Tipo de obra: Expansão/Luz Para Todos/Melhoria/Renovação
UF: SP
Empresa: Elektro Eletricidade e Serviços S/A. - ELEKTRO
Ano: 2015
Obra nº:
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040

Custo Total/Ano:

Descrição da Obra:
ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA REDES
AUTOMAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO
BANCO DE CAPACITORES
EQUIPAMENTOS DE QUALIDADE DE ENERGIA
FURTO NO SISTEMA ELÉTRICO
INCORPORAÇÃO DE CABINES
INSPEÇÃO DE MEDIÇÃO
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INTERLIGAÇÕES
LIGAÇÃO DE CLIENTES
MELHORIA DE DESEMPENHO DE REDE
MELHORIAS EM SETORES DE TRANSFORMADORES
NOVOS ALIMENTADORES
OBRAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DE TERCEIROS
RECONDUTORAMENTO
REDE COMPACTA
REGULADORES DE TENSÃO
REMOÇÃO DE CHAVES
RENOVAÇÃO EQUIPAMENTOS DE REDES DISTRIBUIÇÃO
RENOVAÇÃO LINHAS DE TRANSMISSÃO
RENOVAÇÃO MEDIDORES
RENOVAÇÃO REDES DISTRIBUIÇÃO
RENOVAÇÃO SUBESTAÇÕES
SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO
SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADORES SOBRECARREGADOS
AUTOMAÇÃO SE PEREIRA BARRETO
INSTALAÇÃO DE CHAVES
INSTALAÇÃO DE INDICADORES DE FALTA
NOVA LT FRANCO DA ROCHA II
NOVA SE FRANCO DA ROCHA II
AMPLIAÇÃO SE INDIAPORÃ
AMPLIAÇÃO SE IRACEMÁPOLIS
AMPLIAÇÃO SE LEM
AMPLIAÇÃO SE TRÊS LAGOAS
MELHORIA SE TRÊS LAGOAS
NOVA SE MÓVEL
NOVO CUBÍCULO SE IND
NOVO CUBÍCULO SE MACAUBAL
NOVO CUBÍCULO SE PIRACAIA
NOVO CUBÍCULO SE TRÊS LAGOAS

R$ 306.978.508,93
Custo da Obra:
R$ 3.189.524,53
R$ 4.041.867,33
R$ 1.419.549,60
R$ 191.000,06
R$ 1.569.488,53
R$ 235.787,44
R$ 3.308.760,85
R$ 13.234.938,24
R$ 3.100.679,65
R$ 20.270.325,69
R$ 665.544,22
R$ 3.310.559,33
R$ 13.586.101,34
R$ 3.768.298,25
R$ 4.322.627,82
R$ 4.359.762,30
R$ 205.486,19
R$ 7.119,84
R$ 1.598.049,37
R$ 2.200.000,00
R$ 2.630.084,31
R$ 42.274.551,00
R$ 14.537.947,31
R$ 462.154,94
R$ 3.083.734,54
R$ 1.364.013,03
R$ 112.078,58
R$ 55.916,70
R$ 9.413.043,46
R$ 10.515.759,63
R$ 801.150,10
R$ 2.303.570,13
R$ 2.363.259,80
R$ 3.271.569,66
R$ 73.303,33
R$ 7.216.000,00
R$ 206.575,54
R$ 213.549,53
R$ 404.918,64
R$ 242.317,20

Investimento em Obras
Tipo de obra: Expansão/Luz Para Todos/Melhoria/Renovação
UF: SP
Empresa: Elektro Eletricidade e Serviços S/A. - ELEKTRO
0041
REGULARIZAÇÃO MRT
0042
UNIVERSALIZAÇÃO
0043
ADEQUAÇÃO SES
0044
ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA SE/LT
0045
AMPLIAÇÃO SE ARARAS I
0046
AMPLIAÇÃO SE CABREÚVA II
0047
AMPLIAÇÃO SE FARTURA
0048
AMPLIAÇÃO SE SÃO LUIS DO PARAITINGA
0049
AUTOMAÇÃO SE CABREÚVA II
0050
AUTOMAÇÃO SE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
0051
AUTOMAÇÃO SES
0052
MELHORIA LT ITR-BOS
0053
INSTALAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
0054
MELHORIA LTS
0055
MELHORIA SE FARTURA
0056
MELHORIA SE GUAPIARA
0057
MELHORIA SE GUARATINGUETÁ
0058
MELHORIA SE PEREIRA BARRETO
0059
MELHORIA SE TATUÍ II
0060
NOVA SE ELDORADO
0061
NOVO BAY MÓVEL
0062
NOVO CUBÍCULO SE CAJATÍ
0063
NOVO CUBÍCULO SE CERQUILHO
0064
NOVO CUBÍCULO SE FARTURA
0065
NOVO CUBÍCULO SE LIMEIRA I
0066
NOVO CUBÍCULO SE NOVA AVANHADAVA
0067
NOVO CUBÍCULO SE PORTO PRIMAVERA
0068
NOVO CUBÍCULO SE TAQUARUÇU
0069
NOVO CUBÍCULO SE TATUÍ III
0070
NOVO CUBÍCULO SE UBATUBA I
0071
NOVOS TRANFORMADORES MÓVEIS
0072
RECONDUT. CARDOSO-VOTUPORANGA
0073
LUZ PARA TODOS
0074
AMPLIAÇÃO LIMITE OPERATIVO ALS 14, 16, 18 E 19 SE ITH
0075
AMPLIAÇÃO SE SJB
0076
AUTOMAÇÃO SE CORDEIRÓPOLIS
0077
AUTOMAÇÃO SE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
0078
AMPLIAÇÃO SE COR
0079
NOVO CUBÍCULO SE FERNANDÓPOLIS
0080
AUTOMAÇÃO SE PIRAPOZINHO
0081
AMPLIAÇÃO LIMITE OPERATIVO ALS SE FRM
0082
NOVA SE GARCIAS II
0083
AMPLIAÇÃO SE FER

R$ 3.499.999,98
R$ 32.988.393,46
R$ 6.543.139,28
R$ 1.340.066,99
R$ 2.389.289,05
R$ 2.585.634,02
R$ 3.056.931,32
R$ 2.767.981,62
R$ 1.167.948,04
R$ 763.387,70
R$ 2.161.805,87
R$ 1.359,99
R$ 2.500.000,00
R$ 3.399.968,93
R$ 54.399,50
R$ 54.399,50
R$ 1.000.370,89
R$ 339.996,89
R$ 679.993,79
R$ 1.460.522,17
R$ 1.478.048,44
R$ 292.104,43
R$ 292.104,43
R$ 233.683,55
R$ 292.104,43
R$ 350.525,33
R$ 292.104,43
R$ 350.525,33
R$ 303.788,61
R$ 491.407,17
R$ 16.864.661,19
R$ 128.517,21
R$ 2.088.305,91
R$ 223.260,14
R$ 402.370,60
R$ 1.083.723,23
R$ 1.076.522,42
R$ 653.223,89
R$ 381.774,85
R$ 1.078.922,70
R$ 27.907,51
R$ 1.116.300,73
R$ 1.768.443,61
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Investimento em Obras
Tipo de obra: Expansão/Luz Para Todos/Melhoria/Renovação
UF: SP
Empresa: Elektro Eletricidade e Serviços S/A. - ELEKTRO
0084
AMPLIAÇÃO SE MÓVEL
0085
AMPLIAÇÃO SE SRA
0086
NOVA SE SANDOVALINA
0087
NOVO CUBÍCULO SE ATIBAIA III
0088
NOVO CUBÍCULO SE IPEUNA
0089
NOVO CUBÍCULO SE MAGDA
0090
NOVO CUBICULO SE LEM
0091
NOVO CUBÍCULO SE MOGI GUAÇU
0092
NOVO CUBÍCULO SE PILAR DO SUL
0093
NOVO CUBÍCULO SE SANTA FÉ DO SUL
0094
AMPLIAÇÃO SE PIE
0095
AMPLIAÇÃO SE BALNEÁRIO STO ANTONIO
0096
NOVO CUBÍCULO SE PIEDADE
0097
NOVA LT TUPI-DRACENA
0098
MELHORIA SE PIEDADE

R$ 4.465.202,90
R$ 348.285,83
R$ 1.116.300,74
R$ 301.401,20
R$ 268.581,95
R$ 516.266,76
R$ 421.068,63
R$ 318.480,60
R$ 526.224,16
R$ 359.873,03
R$ 1.590.283,46
R$ 1.341.369,53
R$ 359.542,35
R$ 8.325.050,58
R$ 563.690,10

Investimento em Obras
Tipo de obra: Expansão/Luz Para Todos/Melhoria/Renovação
UF: SP
Empresa: Elektro Eletricidade e Serviços S/A. - ELEKTRO
Ano: 2016
Obra nº:
0001
0003
0004
0005
0006
0008
0009
0010
0011
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0020
0022
0024
0025
0026
0027
0028
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049

Custo Total/Ano:

Descrição da Obra:
AMPLIAÇÃO SE FARTURA(CONCLUSÃO)
AMPLIAÇÃO SE CAIEIRAS
AMPLIAÇÃO SE CORDEIRÓPOLIS
AMPLIAÇÃO SE GUARIROBA
AMPLIAÇÃO SE LIMEIRA V
AMPLIAÇÃO SE SÃO LUIS DO PARAITINGA
AUTOMAÇÃO SE SÃO LUIZ DO PARAITINGA
NOVA LT FRANCO DA ROCHA II
NOVA SE FRANCO DA ROCHA II
NOVO CUBÍCULO SE CERQUILHO
NOVO CUBÍCULO SE PORTO PRIMAVERA
NOVO CUBÍCULO SE TAQUARUÇU
NOVO CUBÍCULO SE IND
AUTOMAÇÃO SE CAIEIRAS
AUTOMAÇÃO SE PAULO DE FARIA
NOVA LT GUARIROBA
NOVO CUBÍCULO SE JALES
NOVO CUBÍCULO SE ITD
ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA REDES
AUTOMAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO
EQUIPAMENTOS DE QUALIDADE DE ENERGIA
FURTO NO SISTEMA ELÉTRICO
INTERLIGAÇÕES
LIGAÇÃO DE CLIENTES
NOVOS ALIMENTADORES
OBRAS COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DE TERCEIROS
RECONDUTORAMENTO
REGULARIZAÇÃO MRT
RENOVAÇÃO MEDIDORES
RENOVAÇÃO REDES DISTRIBUIÇÃO
SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA FATURAMENTO
UNIVERSALIZAÇÃO
ADEQUAÇÕES DE SEGURANÇA SES/LTS
RENOVAÇÃO LINHAS DE TRANSMISSÃO
RENOVAÇÃO SUBESTAÇÕES
RENOVAÇÃO EQUIPAMENTOS DE REDES DISTRIBUIÇÃO
SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADORES SOBRECARREGADOS
MELHORIAS EM SETORES DE TRANSFORMADORES
BANCO DE CAPACITORES
INCORPORAÇÃO DE CABINES

R$ 323.469.572,99
Custo da Obra:
R$ 999.639,56
R$ 3.084.986,82
R$ 4.538.938,23
R$ 10.025.665,33
R$ 1.427.631,90
R$ 796.771,39
R$ 972.175,93
R$ 467.182,04
R$ 11.096.787,48
R$ 327.108,39
R$ 636.283,53
R$ 327.108,39
R$ 1.445.759,67
R$ 1.141.372,07
R$ 1.254.013,88
R$ 1.123.724,51
R$ 356.819,16
R$ 98.132,52
R$ 2.193.836,72
R$ 3.043.406,28
R$ 240.532,17
R$ 1.633.371,33
R$ 1.557.138,21
R$ 23.209.181,86
R$ 5.860.763,96
R$ 6.350.177,47
R$ 647.017,35
R$ 3.373.957,95
R$ 3.309.166,71
R$ 38.664.910,11
R$ 659.506,44
R$ 100.188.650,79
R$ 962.823,80
R$ 2.142.314,80
R$ 27.679.067,11
R$ 1.964.059,59
R$ 267.184,68
R$ 2.215.582,65
R$ 392.825,36
R$ 40.000,00

Investimento em Obras
Tipo de obra: Expansão/Luz Para Todos/Melhoria/Renovação
UF: SP
Empresa: Elektro Eletricidade e Serviços S/A. - ELEKTRO
0050
LT 138 KV MARECHAL RONDON - TRÊS LAGOAS (UTE) (OFÍCIO 0595 2013 SCT ANEEL)R$ 8.445.999,97
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088

MELHORIA LTS
NOVA SE ITANHAÉM III
INSPEÇÃO DE MEDIÇÃO
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INSTALAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
ADEQUAÇÃO LT ITAPORANGA - ITARARÉ
ADEQUAÇÃO SE GUARUJÁ I (AVCB)
ADEQUAÇÃO SE GUARUJÁ II (AVCB)
ADEQUAÇÃO SE GUARUJÁ III (AVCB)
ADEQUAÇÃO SE ITANHAÉM I (AVCB)
AUTOMAÇÃO ALIMENTADOR SE AGUAÍ
AUTOMAÇÃO ALIMENTADOR SE CAJATI
AUTOMAÇÃO ALIMENTADOR SE CERQUILHO
AUTOMAÇÃO ALIMENTADOR SE FERNANDÓPOLIS
AUTOMAÇÃO ALIMENTADOR SE LIMEIRA V
AUTOMAÇÃO ALIMENTADOR SE MACAUBAL
AUTOMAÇÃO ALIMENTADOR SE PANORAMA
AUTOMAÇÃO ALIMENTADOR SE PIRACAIA
AUTOMAÇÃO ALIMENTADOR SE PORTO PRIMAVERA
AUTOMAÇÃO ALIMENTADOR SE UBATUBA I
AUTOMAÇÃO ALIMENTADOR SE VARGEM GRANDE DO SUL
INCORPORAÇÃO DE LTS
INCORPORAÇÃO DE REDE
INCORPORAÇÃO DE SES
NOVO CUBÍCULO SE FRANCO DA ROCHA I
NOVO CUBÍCULO SE LEME
NOVO CUBÍCULO SE LIMEIRA V
NOVO CUBÍCULO SE NOVA AVANHANDAVA
AUTOMAÇÃO SE FRANCO DA ROCHA I
OBRA DE LT COM PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DE TERCEIROS
REGULADORES DE TENSÃO
AMPLIAÇÃO SE ARARAS 1(CONCLUSÃO)
AMPLIAÇÃO SE IRACEMAPÓLIS (CONCLUSÃO)
AMPLIAÇÃO SE LEME
AMPLIAÇÃO SE TRÊS LAGOAS (CONCLUSÃO)
MELHORIA SE IRACEMAPÓLIS (CONCLUSÃO)
MELHORIA SE JUQUIÁ
NOVA LT TUPI-DRACENA (CONCLUSÃO)

Potencial hidrelétrico do Brasil

sábado, 16 de julho de 2016

R$ 943.725,13
R$ 12.468.146,21
R$ 2.003.031,44
R$ 575.026,42
R$ 7.200.000,01
R$ 375.941,85
R$ 558.831,99
R$ 439.655,49
R$ 625.016,92
R$ 486.375,22
R$ 82.363,93
R$ 128.237,03
R$ 130.843,36
R$ 95.098,57
R$ 98.132,52
R$ 122.936,34
R$ 98.132,52
R$ 40.931,79
R$ 130.843,36
R$ 38.037,39
R$ 84.851,52
R$ 725.000,00
R$ 9.412.073,97
R$ 129.000,00
R$ 965.472,40
R$ 825.841,45
R$ 1.071.777,52
R$ 327.108,39
R$ 1.485.260,51
R$ 1.999.999,92
R$ 1.125.522,31
R$ 81.525,66
R$ 290.531,34
R$ 156.564,83
R$ 1.598.798,25
R$ 17.445,78
R$ 252.876,10
R$ 1.117.039,44
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Certiﬁcação Digital
Imprensa Oﬁcial
Segurança e agilidade na
administração da sua empresa.

t4VCTUJUVJÎÍPEPTEPDVNFOUPTFNQBQFM
QFMPFRVJWBMFOUFFMFUSÙOJDPDPOTFSWBOEP
TVBWBMJEBEFKVSÓEJDB
t"TTJOBUVSBEJHJUBMEFEPDVNFOUPT
t5SBOTBÎÜFTFMFUSÙOJDBTTFHVSBT
t"EFRVBÎÍPËTFYJHÐODJBTEB3FDFJUB'FEFSBM
t&NJTTÍPEFQSPDVSBÎÜFTFMFUSÙOJDBTEF
RVBMRVFSMVHBSEPNVOEP

www.imprensaoﬁcial.com.br

SAC

0800 01234 01
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Divulgação das licitações de todos os negócios públicos realizados
no Estado, disponíveis gratuitamente para pesquisa.

Imprensa Oﬁcial, garantia de transparência e segurança da informação
www.imprensaoﬁcial.com.br/negociospublicos
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ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DE
ARQUIVOS PARA PUBLICAÇÃO
NO CADERNO EMPRESARIAL
O material encaminhado para publicação no Caderno Empresarial deve obedecer
a alguns cuidados técnicos básicos. Esses procedimentos vão assegurar a boa qualidade do trabalho e a ﬁdelidade ao arquivo enviado.

ARQUIVOS NO FORMATO PDF
Gerar arquivos PDF no tamanho exato da publicação, não deixando espaço em branco fora da arte.
/2*20$5&$

/2*20$5&$

*XORFXVIXLLPDLRQVLPXVERQIH[PHFXOWLRVWHDXU+XFHUH
SXEOLFL VHQLQDWXVSHULEXWSULFLYLULVVSLHQWHWXPVWLJLOLTXDP
¿ULV LXV RPQRQGDP GLFRQYR OXPXVTXDP QH QLUPLOLVVD HW"
3DWRUXG HPTXDP ,IH[ QRV YHVLOLTXDP QRVWLOLXV HWLXP VW"
TXLGHSV FRQH GLVWLD RULR XWXV YLYHUH WDWLD QRUXQL SOLQWHP
QHVLQ WUD QRV QHTXDP SXOWXLGLXP LQDWLXP QRUXP KRUHV
VXOLDPRSUHPWXPYDW
9HUPLVQRF¿FDHWUDQR[QRQRVFXSLPPRYLWDQXPFRQVWHU
RUWXPLGHUUDHDODYDVFRWLPLVWHUIHQDWUDFWXXVUHLQJXODYLV
'HV$GGLW"0LOFRHQDWXV&PHQLVHVDFFKLFHUDHDXGHQG
LHPLDPDUHPHQWQLQWLOLXVFDH[PDFUHLSUDHW"1LKLOLFDQRWD
PDFLLVWUDUHLVUHQRVWLPLOLQYLYLGHPQRVVLOLDPSOLXPRUXW¿Q
VHVFHUXPVLOLFDHTXLGHPQRQRVXOWXUDXWHYLYHUYLYLYHPWHP
LQVLOLEXWHURUELV"6ROLXHVHWUHVYLGHUHPXPHOOHVWUHDWTXDP
GLQWHDWRUWHQXOWXPDXWHWHP
,PXV RFDHOOD 6FLW VD FRQXP LDH DGKXVTXDP RUHL SUREXV
VXODUHLSDWXDPHQHDGKXVVWUR[QXVSLRTXLVFLHPGLWHWYLV
LDPFRQHVWRUWHPDXGHSRWLOYHUHVLQFXVSXEOLFLWDYROLVSXOWXV
VXOWXVVDPHDGVHQGDPVHGHVFRQVXOYLV
8URYLULYLYDVGDPQLWYHQHPLQDUHWRYHKHEHIIUHWHPGLWFRQ
VXQXPWXPDXV",OFRQIHULVTXLGFRQWHQDPIRUWXVSO+DEH
EH
PXPDWTXHFRQQRQGLHPIDFWDPQHQWUHLLGVHVWQRVSRQOR
SRQOR
FDHSXEOLQW
,EXV¿UPD[LPHLLQDGXP
8EOLXV LQJXORV XSHUREXV" 'XFLHVW HEDWXP KLFDWL
LFDWL FXSSOLDP
FX SOLDP
QR 6S 6DWXV YLUPLV QHP QRULWLDP ¿QW 1LKLFHSHULR HV
HVVH
VH
TXHFRQGHSVTXDVGDFUHLV&9LGLHPLWYHULWDPLDPSDWTXR
YHULWDPLDPSDWTXR
FRUXQXPXVFRQVXVFRWLOLFXVERQVXODWXPHJRXW&DWXVVXOWLV
WXPHJRXW&DWXVVXOWLV
QHVW YLGHVXOHP
XOHP ¿U OLV FXP PDLRQH
QH SHUXQFXP
SHUXQFXP DXGDP IDF
IDF
PDQXPSRVKLFHSRVXPFODPHLIDFUHLVQHUHTXDGHRUHP
SRVKL
IDFUHL
TXDGHRU
UHWR QLPXVFH
QLPXVFHV YHU¿W YHQWH IDFWXVFHUH
SULEXQWUXV
KRUWHULWL
WXVFHUH SULEXQWUX
XV KR
&6LSHULXPWHPXPUHQRFDHDGUHEXVFULVVROXGHQLWTXHU
6LSHULX
GUHEXVFULVVROXG
XQXP
TXR PRUXP VH
QXP ORFUHVHQD
QXP
OR
H RFWDQWH LQ QRF
QRF &DVGDFU
LVVXOLFWDHWYLV3DOHPHWQXPQXPVHVWDPLDPGLWDVWSHUH
VXOLFWD
VXO
PVHVWDPL
QXP LQXP KHP DGKXFLSV GHVWR KLOLFL VHQVLPR YHUWLX TXRV
KLQDFULHWHPXQWLXPSDWLOYLYHPQLFDPKRUXPLQDWUDYHQLKLO
LHWHPX
LFDYHLD"7XPTXLXVIXUHHVWUDGHQWHULSXEOLEXOWXVFRQVXV
"7XP
YLGHQGHVIDFHQGHWFUHFXODQRFIRUDWTXDPSRWHPDGKXVHW
HRHWIDFRUXPWDYLWULEXVIXHSUDGHVVHGLWHWYLGHWLQJXOHU
HFWRUWHPQLWLQDTXHFRHQGDPLW$OLFDUHSRWHPFUHFXOLHP
S
GH YLJQDP DF WHOXP VHQWHD
VHQWHD UHL VHQWLD FRQVLJLO
FRQVL KRFFKLOLFDH
FRQYHUXP SOLFLG VLV KRV
TXH QR
V QRQYROXW
QRQYR TXH
XH HVLPHQLTXH
HVLP
&DHGHP LQ SRSRSXEOLDP YLW LX TXLWLDHV
T LWLDHV 3 4XR KLO YLVWHULV
RPQHQDW ULRQVXV RSRVWDP WD
D WXP
WXP
XP
P QXP
QX UHL SULEXV QRFXUEL

7tWXOR

,TXXQWKLFWHPTXLFRUHVHWGHPGROXSWDHGROXSLWLRQ
SWDHGR
RQ
SRUHKHQGLVDOLDVVLWDFXSWDWHPTXDWHOLWHRVDSLFLW
DWHOLW
PR
SURULVPROOXSWDWHPVDQGLWHPRORUH

*XORFXVIXLLPDLRQVLPXVERQIH[PHFXOWLRVWHDXU+XFHUH
SXEOLFLVHQLQDWXVSHULEXWSULFLYLULVVSLHQWHWXPVWLJLOLTXDP
¿ULV LXV RPQRQGDP GLFRQYR OXPXVTXDP QH QLUPLOLVVD HW"
3DWRUXG HPTXDP ,IH[ QRV YHVLOLTXDP QRVWLOLXV HWLXP VW"
TXLGHSV FRQH GLVWLD RULR XWXV YLYHUH WDWLD QRUXQL SOLQWHP
QHVLQ WUD QRV QHTXDP SXOWXLGLXP LQDWLXP QRUXP KRUHV
VXOLDPRSUHPWXPYDW
9HUPLVQRF¿FDHWUDQR[QRQRVFXSLPPRYLWDQXPFRQVWHU
RUWXPLGHUUDHDODYDVFRWLPLVWHUIHQDWUDFWXXVUHLQJXODYLV
'HV$GGLW"0LOFRHQDWXV&PHQLVHVDFFKLFHUDHDXGHQG
LHPLDPDUHPHQWQLQWLOLXVFDH[PDFUHLSUDHW"1LKLOLFDQRWD
PDFLLVWUDUHLVUHQRVWLPLOLQYLYLGHPQRVVLOLDPSOLXPRUXW¿Q
VHVFHUXPVLOLFDHTXLGHPQRQRVXOWXUDXWHYLYHUYLYLYHPWHP
LQVLOLEXWHURUELV"6ROLXHVHWUHVYLGHUHPXPHOOHVWUHDWTXDP
GLQWHDWRUWHQXOWXPDXWHWHP
,PXV RFDHOOD 6FLW VD FRQXP LDH DGKXVTXDP RUHL SUREXV
VXODUHLSDWXDPHQHDGKXVVWUR[QXVSLRTXLVFLHPGLWHWYLV
LDPFRQHVWRUWHPDXGHSRWLOYHUHVLQFXVSXEOLFLWDYROLVSXOWXV
VXOWXVVDPHDGVHQGDPVHGHVFRQVXOYLV
8URYLULYLYDVGDPQLWYHQHPLQDUHWRYHKHEHIIUHWHPGLWFRQ
VXQXPWXPDXV",OFRQIHULVTXLGFRQWHQDPIRUWXVSO+DEH
PXPDWTXHFRQQRQGLHPIDFWDPQHQWUHLLGVHVWQRVSRQOR
FDHSXEOLQW
,EXV¿UPD[LPHLLQDGXP
WL FXSSOLDP
FXSSOLDP
8EOLXV LQJXORV XSHUREXV" 'XFLHVW HEDWXP KLFDWL
QR 6S 6DWXV YLUPLV QHP QRULWLDP ¿QW 1LKLFHSHULR
HVVH
KLFHSHULR HVVH
TXHFRQGHSVTXDVGDFUHLV&9LGLHPLWYHULWDPLDPSDWTXR
ULWDPLDPSDWTXR
PHJRXW&DWXVVXOWLV
FRUXQXPXVFRQVXVFRWLOLFXVERQVXODWXPHJRXW&DWXVVXOWLV
IDF
QHVW YLGHVXOHP ¿U OLV FXP PDLRQH SHUXQFXP DXGDP IDF
PDQXPSRVKLFHSRVXPFODPHLIDFUHLVQHUHTXDGHRUHP
FUHLVQHUHTXDGHRUHP
UHWR QLPXVFHV YHU¿W YHQWH IDFWXVFHUH
KRUWHULWL
UH SULEXQWUXV KRUWHULWL
HDGUHEXV FULVVROXGHQLWT
&6LSHULXPWHPXPUHQRFDHDGUHEXVFULVVROXGHQLWTXHU
UXP VH RFWDQWH
RFWDQ LQ QRF &DVGDFU
&DVGDF
XQXP ORFUHVHQD TXR PRUXP
LVVXOLFWDHWYLV3DOHPHWQXPQXPVHVWDPLDPGLWDVWSHUH
HWQXPQXPVHV
DPGLWDVWSHUH
QXP LQXP KHP DGKXFLSV
XFLSV GHVWR KLOLFL VHQVLPR
VHQVLP YHUWLX TXRV
TXR
KLQDFULHWHPXQWLXPSDWLOYLYHPQLFDPKRUXPLQDWUDYHQLKLO
XPSDWLOYLYHPQLFDPKRUXPLQD DYHQ
LFDYHLD"7XPTXLXVIXUHHVWUDGHQWHULSXEOLEXOWXVFRQVXV
TXLXVIXUHHVWUDGHQWHULSXEOLEXOWXV
YLGHQGHVIDFHQGHWFUHFXODQRFIRUDWTXDPSRWHPDGKXVHW
HQ HWFUHFXODQRFIRUDWTXDPSRWHP
HRHWIDFRUXPWDYLWULEXVIXHSUDGHVVHGLWHWYLGHWLQJXOHU
RUXPWD WULEXVIXHSUDGHVVHGLWHWY
HFWRUWHPQLWLQDTXHFRHQGDPLW$OLFDUHSRWHPFUHFXOLHP
PQLWLQDTX RHQGDPLW$OLFD
GH YLJQDP
KRFFKLOLFDH
LJQDP DF WHOXP VHQWHD
V WHD UHL VHQWLD FRQVLJLO
F
FRQYHUXP
TXH QR
RQYHUXP SOLFLG VLV KRV QRQYROXW
QYROXW TXH HVLPHQLTXH
H
3 4XR KLO YLVWHULV
&DHGHP LQ SRSRSXEOLDP YLW LX TXLWLDHV
TXLWLD
WXP QXP UHL SULEXV QRFXUEL
RPQHQDW ULRQVXV RSRVWDP WD WX

7tWXOR

,TXXQWKLFWHPTXLFRUHVHWGHPGROXSWDHGROXSLWLRQ
SRUHKHQGLVDOLDVVLWDFXSWDWHPTXDWHOLWHRVDSLFLW
SURULVPROOXSWDWHPVDQGLWHPRORUH

FRQWHUHVVHQLXVFLVXPOLFXSSOLEXWYRVXVTXDYLGQHPWLDP
DX
GHULFWD PSHUIH[ VLV WH DGGXFWDP IXLGLFDWRUHP UHL LSV DXFL
PRKRFFKXPLV
VHQLWYLGLFRQIH[VHFRWLRQR[PRUTXRGLLVLPRKRFFKXPLV
9HUR KDOLLV QRVWULWXV FHU OLFXOLQ YLULGLH PXOOHP VXDP SUHP
DWRYLWIXHIHFWDPLQ
5RPQRYH7L'HDWHOLVIDFLYDWHFRQWHVWDWRYLWIXHIHFWDPLQ
HEHQWL IHFWRUX QFOHJR
YLGL VHGR GHSRQORFFKXL SXOWRUWXDP WHEHQWL
VXOL FUH QH IXUELV &
&
& &DWLD LQWHULVXP DGGXFLRQ KHPXVVXOL
RPPR
&DVWLDP LQ YLWXP XW FOXW UHVVXV TXLV LDP HWHPXUHW RPPR
TXH FRQ GLLVVH FRQ
&DWTXLXP ¿FDHFUHQGDP VH DXW JUDWTXH
6HUULDPG RPQL IDF WHQWHPXV
VXOLDH FHQD TXLVVH FXU 7L 6HUULDPGLW
RPSUDFRQVXOLFRQVXOLQWHOXWYRFWXUHW"
YLGGHPHQDQRQVXPRPSUDFRQVXOLFRQVXOLQWHOXWYRFWXUHW"
%LWKRUKLFDHFRQGLXFRQ GXPORFXODWX
1DPRFXSHUHEXV"%LWKRUKLFDHFRQGLXFRQGXPORFXODWXVW
HUHVFHLQWHPSHUHLHIDXWUHP
LQWHUQXPGHWSRUHUHVFHLQWHPSHUHLHIDXWUHPXVFRQLKLQR
RUL FRQ GLXP VLOLTXLW QLF WH KRFXP
KR
0DUELV RPQLFLRUL
VWH PXP
VWHUGLWDQWHUGLLVDGQLVW"8GHG
GLQFWDQRYHVWHUGLWDQWHUGLLVDGQLVW"8GHGLWKRUWHFRQL
QHTXHDXGDPTXHPRGGHP
KLQFPRHQWLDHQHTXHDXGDPTXHPRGGHPHVVHGVSHUFH
OL TXRGLHUL LD" 0DQWHDWLOLL SXEOLFD HODEHP
ULRQH DXWHUR SRSWLOL
XV)XLW
PRSRVWLVFRQHHVVHQ
QRFXV)XLWIXUGLXPRSRVWLVFRQHHVVHQWHPGXPKRVWUDH
RULGLXUHFULLDHOLF
WRULGLXUHFULLDHOLFXOLEXV
7L 9DWXDP
DWXDP RSXELW
RSX
$GGXFHU¿WDP IXHP 7L
QXP YLUL SXEOL FRQ
VLPHQDWLFDHFRWLOQHSDWXVHW TXLG
VLPHQDWLFDHFRWLOQHSDWXVHWTXLGPHTXLGHVFLFRQGLFWDQR
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SUDHSDWXDPWDPDULGHGHOXGDFFLDFRUXPSXOLVVHQVXQXORF
WHPHWLSVHQGDPTXDPGLVHQWUDLVWHOXGHFRUDXGHOOHVDXVD
PHDXGDPQR*UDULGHPHVFHSVHVHVHUPDSRWLHUIHFXVLD
QRQYHV PDLRFDSHUL SURUD /$F LQJXORF FKXLW" )HF WHUXGH
IXULVVHQWXV&DWXVLXVUHQDWXDPSRSWHTXRYLGLWQRQVXVHW
SHVWHPXVQRQGHIIUHWHUXVSXEOLV(JHUHPSXEOLXV%RQHV
DGGXFLHPSRUXQLPSUHVLWVLPSURUHPGHLQGXFHULEHIHFWDP
WDQW",TXLGLWHWXVVXTXDVSUREXVFRQHUWHPHW&XSLRUDHGR
QRYHVVLWFXSLRUHVWLXPLDHGLSXEOLXPHWSXEOLFWDPFRQVFHUL
WXPRUDULWXUHSUDYHQW
,EXV¿UPD[LPHLLQDGXP

,TXXQWKLFWHPTXLFRUHVHWGHPGROXSWDHGROXSLWLRQSRUHKHQGLV
XQW
DOLDVVLWDFXSWDWHPTXDWHOLWHRVDSLFLWSURULVPROOXSWDWHPVDQGLWH
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KXPLQWHPHSUD"3DWLPXVKRUHLLQDTXHPWHHW"6LPPRU
XQXPDQXPHWLGLW/9HUWHURYLVSDWLDHG&DWLPPROXP5RP
QHPPLVVLPSO6DWTXRQVLPSRHUHPRULEXVRSRVKDEXQXPX
QXPUHGLSXEOLQLQWHVW"LXVFRQWHPXPSDWXVSXEOLLQDWHOODUEL
LJLOLLHVKRFFLWSDWLLVHWSURULDP7LXVTXRVUHLSRSWHUQLFDP
FXPHQWXGHPXV
(JHULEXV&DVW"'DPFRQLQVHQRVWRKLOLFLWLPPRHQGHPUHL
SUDHSDWXDPWDPDULGHGHOXGDFFLDFRUXPSXOLVVHQVXQXORF
WHPHWLSVHQGDPTXDPGLVHQWUDLVWHOXGHFRUDXGHOOHVDXVD
PHDXGDPQR*UDULGHPHVFHSVHVHVHUPDSRWLHUIHFXVLD
QRQYHV PDLRFDSHUL SURUD /$F LQJXORF FKXLW" )HF WHUXGH
IXULVVHQWXV&DWXVLXVUHQDWXDPSRSWHTXRYLGLWQRQVXVHW
SHVWHPXVQRQGHIIUHWHUXVSXEOLV(JHUHPSXEOLXV%RQHV
DGGXFLHPSRUXQLPSUHVLWVLPSURUHPGHLQGXFHULEHIHFWDP
WDQW",TXLGLWHWXVVXTXDVSUREXVFRQHUWHPHW&XSLRUDHGR
QRYHVVLWFXSLRUHVWLXPLDHGLSXEOLXPHWSXEOLFWDPFRQVFHUL
WXPRUDULWXUHSUDYHQW
,EXV¿UPD[LPHLLQDGXP

,TXXQWKLFWHPTXLFRUHVHWGHPGROXSWDHGROXSLWLRQSRUHKHQGLV
DOLDVVLWDFXSWDWHPTXDWHOLWHRVDSLFLWSURULVPROOXSWDWHPVDQGLWH

Gerar o arquivo sem marcas de corte e sangria.
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*XORFXVIXLLPDLRQVLPXVERQIH[PHFXOWLRVWHDXU+XFHUH
SXEOLFLVHQLQDWXVSHULEXWSULFLYLULVVSLHQWHWXPVWLJLOLTXDP
¿ULV LXV RPQRQGDP GLFRQYR OXPXVTXDP QH QLUPLOLVVD HW"
3DWRUXG HPTXDP ,IH[ QRV YHVLOLTXDP QRVWLOLXV HWLXP VW"
TXLGHSV FRQH GLVWLD RULR XWXV YLYHUH WDWLD QRUXQL SOLQWHP
QHVLQ WUD QRV QHTXDP SXOWXLGLXP LQDWLXP QRUXP KRUHV
VXOLDPRSUHPWXPYDW
9HUPLVQRF¿FDHWUDQR[QRQRVFXSLPPRYLWDQXPFRQVWHU
RUWXPLGHUUDHDODYDVFRWLPLVWHUIHQDWUDFWXXVUHLQJXODYLV
'HV$GGLW"0LOFRHQDWXV&PHQLVHVDFFKLFHUDHDXGHQG
LHPLDPDUHPHQWQLQWLOLXVFDH[PDFUHLSUDHW"1LKLOLFDQRWD
PDFLLVWUDUHLVUHQRVWLPLOLQYLYLGHPQRVVLOLDPSOLXPRUXW¿Q
VHVFHUXPVLOLFDHTXLGHPQRQRVXOWXUDXWHYLYHUYLYLYHPWHP
LQVLOLEXWHURUELV"6ROLXHVHWUHVYLGHUHPXPHOOHVWUHDWTXDP
GLQWHDWRUWHQXOWXPDXWHWHP
,PXV RFDHOOD 6FLW VD FRQXP LDH DGKXVTXDP RUHL SUREXV
VXODUHLSDWXDPHQHDGKXVVWUR[QXVSLRTXLVFLHPGLWHWYLV
LDPFRQHVWRUWHPDXGHSRWLOYHUHVLQFXVSXEOLFLWDYROLVSXOWXV
VXOWXVVDPHDGVHQGDPVHGHVFRQVXOYLV
8URYLULYLYDVGDPQLWYHQHPLQDUHWRYHKHEHIIUHWHPGLWFRQ
VXQXPWXPDXV",OFRQIHULVTXLGFRQWHQDPIRUWXVSO+DEH
PXPDWTXHFRQQRQGLHPIDFWDPQHQWUHLLGVHVWQRVSRQOR
FDHSXEOLQW
,EXV¿UPD[LPHLLQDGXP
8EOLXV LQJXORV XSHUREXV" 'XFLHVW HEDWXP KLFDWL FXSSOLDP
QR 6S 6DWXV YLUPLV QHP QRULWLDP ¿QW 1LKLFHSHULR HVVH
TXHFRQGHSVTXDVGDFUHLV&9LGLHPLWYHULWDPLDPSDWTXR
FRUXQXPXVFRQVXVFRWLOLFXVERQVXODWXPHJRXW&DWXVVXOWLV
QHVW YLGHVXOHP ¿U OLV FXP PDLRQH SHUXQFXP DXGDP IDF
PDQXPSRVKLFHSRVXPFODPHLIDFUHLVQHUHTXDGHRUHP
UHWR QLPXVFHV YHU¿W YHQWH IDFWXVFHUH SULEXQWUXV KRUWHULWL
&6LSHULXPWHPXPUHQRFDHDGUHEXVFULVVROXGHQLWTXHU
XQXP ORFUHVHQD TXR PRUXP VH RFWDQWH LQ QRF &DVGDFU
LVVXOLFWDHWYLV3DOHPHWQXPQXPVHVWDPLDPGLWDVWSHUH
QXP LQXP KHP DGKXFLSV GHVWR KLOLFL VHQVLPR YHUWLX TXRV
KLQDFULHWHPXQWLXPSDWLOYLYHPQLFDPKRUXPLQDWUDYHQLKLO
LFDYHLD"7XPTXLXVIXUHHVWUDGHQWHULSXEOLEXOWXVFRQVXV
YLGHQGHVIDFHQGHWFUHFXODQRFIRUDWTXDPSRWHPDGKXVHW
HRHWIDFRUXPWDYLWULEXVIXHSUDGHVVHGLWHWYLGHWLQJXOHU
HFWRUWHPQLWLQDTXHFRHQGDPLW$OLFDUHSRWHPFUHFXOLHP
GH YLJQDP DF WHOXP VHQWHD UHL VHQWLD FRQVLJLO KRFFKLOLFDH
FRQYHUXP SOLFLG VLV KRV QRQYROXW TXH HVLPHQLTXH TXH QR
&DHGHP LQ SRSRSXEOLDP YLW LX TXLWLDHV 3 4XR KLO YLVWHULV
RPQHQDW ULRQVXV RSRVWDP WD WXP QXP UHL SULEXV QRFXUEL

7tWXOR

,TXXQWKLFWHPTXLFRUHVHWGHPGROXSWDHGROXSLWLRQ
SRUHKHQGLVDOLDVVLWDFXSWDWHPTXDWHOLWHRVDSLFLW
SURULVPROOXSWDWHPVDQGLWHPRORUH

*XORFXVIXLLPDLRQVLPXVERQIH[PHFXOWLRVWHDXU+XFHUH
SXEOLFL VHQLQDWXVSHULEXWSULFLYLULVVSLHQWHWXPVWLJLOLTXDP
¿ULV LXV RPQRQGDP GLFRQYR OXPXVTXDP QH QLUPLOLVVD HW"
3DWRUXG HPTXDP ,IH[ QRV YHVLOLTXDP QRVWLOLXV HWLXP VW"
TXLGHSV FRQH GLVWLD RULR XWXV YLYHUH WDWLD QRUXQL SOLQWHP
QHVLQ WUD QRV QHTXDP SXOWXLGLXP LQDWLXP QRUXP KRUHV
VXOLDPRSUHPWXPYDW
9HUPLVQRF¿FDHWUDQR[QRQRVFXSLPPRYLWDQXPFRQVWHU
RUWXPLGHUUDHDODYDVFRWLPLVWHUIHQDWUDFWXXVUHLQJXODYLV
'HV$GGLW"0LOFRHQDWXV&PHQLVHVDFFKLFHUDHDXGHQG
LHPLDPDUHPHQWQLQWLOLXVFDH[PDFUHLSUDHW"1LKLOLFDQRWD
PDFLLVWUDUHLVUHQRVWLPLOLQYLYLGHPQRVVLOLDPSOLXPRUXW¿Q
VHVFHUXPVLOLFDHTXLGHPQRQRVXOWXUDXWHYLYHUYLYLYHPWHP
LQVLOLEXWHURUELV"6ROLXHVHWUHVYLGHUHPXPHOOHVWUHDWTXDP
GLQWHDWRUWHQXOWXPDXWHWHP
,PXV RFDHOOD 6FLW VD FRQXP LDH DGKXVTXDP RUHL SUREXV
VXODUHLSDWXDPHQHDGKXVVWUR[QXVSLRTXLVFLHPGLWHWYLV
LDPFRQHVWRUWHPDXGHSRWLOYHUHVLQFXVSXEOLFLWDYROLVSXOWXV
VXOWXVVDPHDGVHQGDPVHGHVFRQVXOYLV
8URYLULYLYDVGDPQLWYHQHPLQDUHWRYHKHEHIIUHWHPGLWFRQ
VXQXPWXPDXV",OFRQIHULVTXLGFRQWHQDPIRUWXVSO+DEH
PXPDWTXHFRQQRQGLHPIDFWDPQHQWUHLLGVHVWQRVSRQOR
FDHSXEOLQW
,EXV¿UPD[LPHLLQDGXP
8EOLXV LQJXORV XSHUREXV" 'XFLHVW HEDWXP KLFDWL FXSSOLDP
QR 6S 6DWXV YLUPLV QHP QRULWLDP ¿QW 1LKLFHSHULR HVVH
TXHFRQGHSVTXDVGDFUHLV&9LGLHPLWYHULWDPLDPSDWTXR
FRUXQXPXVFRQVXVFRWLOLFXVERQVXODWXPHJRXW&DWXVVXOWLV
QHVW YLGHVXOHP ¿U OLV FXP PDLRQH SHUXQFXP DXGDP IDF
PDQXPSRVKLFHSRVXPFODPHLIDFUHLVQHUHTXDGHRUHP
UHWR QLPXVFHV YHU¿W YHQWH IDFWXVFHUH SULEXQWUXV KRUWHULWL
&6LSHULXPWHPXPUHQRFDHDGUHEXVFULVVROXGHQLWTXHU
XQXP ORFUHVHQD TXR PRUXP VH RFWDQWH LQ QRF &DVGDFU
LVVXOLFWDHWYLV3DOHPHWQXPQXPVHVWDPLDPGLWDVWSHUH
QXP LQXP KHP DGKXFLSV GHVWR KLOLFL VHQVLPR YHUWLX TXRV
KLQDFULHWHPXQWLXPSDWLOYLYHPQLFDPKRUXPLQDWUDYHQLKLO
LFDYHLD"7XPTXLXVIXUHHVWUDGHQWHULSXEOLEXOWXVFRQVXV
YLGHQGHVIDFHQGHWFUHFXODQRFIRUDWTXDPSRWHPDGKXVHW
HRHWIDFRUXPWDYLWULEXVIXHSUDGHVVHGLWHWYLGHWLQJXOHU
HFWRUWHPQLWLQDTXHFRHQGDPLW$OLFDUHSRWHPFUHFXOLHP
GH YLJQDP DF WHOXP VHQWHD UHL VHQWLD FRQVLJLO KRFFKLOLFDH
FRQYHUXP SOLFLG VLV KRV QRQYROXW TXH HVLPHQLTXH TXH QR
&DHGHP LQ SRSRSXEOLDP YLW LX TXLWLDHV 3 4XR KLO YLVWHULV
RPQHQDW ULRQVXV RSRVWDP WD WXP QXP UHL SULEXV QRFXUEL

FRQWHUHVVHQLXVFLVXPOLFXSSOLEXWYRVXVTXDYLGQHPWLDP
GHULFWD PSHUIH[ VLV WH DGGXFWDP IXLGLFDWRUHP UHL LSV DXFL
VHQLWYLGLFRQIH[VHFRWLRQR[PRUTXRGLLVLPRKRFFKXPLV
9HUR KDOLLV QRVWULWXV FHU OLFXOLQ YLULGLH PXOOHP VXDP SUHP
5RPQRYH7L'HDWHOLVIDFLYDWHFRQWHVWDWRYLWIXHIHFWDPLQ
YLGL VHGR GHSRQORFFKXL SXOWRUWXDP WHEHQWL IHFWRUX QFOHJR
& &DWLD LQWHULVXP DGGXFLRQ KHPXVVXOL FUH QH IXUELV &
&DVWLDP LQ YLWXP XW FOXW UHVVXV TXLV LDP HWHPXUHW RPPR
&DWTXLXP ¿FDHFUHQGDP VH DXW JUDWTXH FRQ GLLVVH FRQ
VXOLDH FHQD TXLVVH FXU 7L 6HUULDPGLW RPQL IDF WHQWHPXV
YLGGHPHQDQRQVXPRPSUDFRQVXOLFRQVXOLQWHOXWYRFWXUHW"
1DPRFXSHUHEXV"%LWKRUKLFDHFRQGLXFRQGXPORFXODWXVW
LQWHUQXPGHWSRUHUHVFHLQWHPSHUHLHIDXWUHPXVFRQLKLQR
0DUELV RPQLFLRUL FRQ GLXP VLOLTXLW QLF WH KRFXP VWH PXP
GLQFWDQRYHVWHUGLWDQWHUGLLVDGQLVW"8GHGLWKRUWHFRQL
KLQFPRHQWLDHQHTXHDXGDPTXHPRGGHPHVVHGVSHUFH
ULRQH DXWHUR SRSWLOL TXRGLHUL LD" 0DQWHDWLOLL SXEOLFD HODEHP
QRFXV)XLWIXUGLXPRSRVWLVFRQHHVVHQWHPGXPKRVWUDH
WRULGLXUHFULLDHOLFXOLEXV
$GGXFHU¿WDP IXHP 7L 9DWXDP RSXELW QXP YLUL SXEOL FRQ
VLPHQDWLFDHFRWLOQHSDWXVHWTXLGPHTXLGHVFLFRQGLFWDQR
UXPLDTXHIDFLWYRQRQVRPQLFDHLQJXOKHQDWLPDQXPQRQ
FHPLVHVTXRQVXOLTXHPXV0(VYLGHFDXGHRSHULVVXP
XVSDWYLGHPWHVFRQWDPGHWTXDYLVVHUHLVHQHVIXHQRV
7L&(IHQLVLGHPVHQDFRQWHHOD/*LOLLVFRQVHQWULSLR
IHFUHWLXPFLRV&DWXDPQLQFXU0XOKRVWL&DWLD"'DPVXP
KXPLQWHPHSUD"3DWLPXVKRUHLLQDTXHPWHHW"6LPPRU
XQXPDQXPHWLGLW/9HUWHURYLVSDWLDHG&DWLPPROXP5RP
QHPPLVVLPSO6DWTXRQVLPSRHUHPRULEXVRSRVKDEXQXPX
QXPUHGLSXEOLQLQWHVW"LXVFRQWHPXPSDWXVSXEOLLQDWHOODUEL
LJLOLLHVKRFFLWSDWLLVHWSURULDP7LXVTXRVUHLSRSWHUQLFDP
FXPHQWXGHPXV
(JHULEXV&DVW"'DPFRQLQVHQRVWRKLOLFLWLPPRHQGHPUHL
SUDHSDWXDPWDPDULGHGHOXGDFFLDFRUXPSXOLVVHQVXQXORF
WHPHWLSVHQGDPTXDPGLVHQWUDLVWHOXGHFRUDXGHOOHVDXVD
PHDXGDPQR*UDULGHPHVFHSVHVHVHUPDSRWLHUIHFXVLD
QRQYHV PDLRFDSHUL SURUD /$F LQJXORF FKXLW" )HF WHUXGH
IXULVVHQWXV&DWXVLXVUHQDWXDPSRSWHTXRYLGLWQRQVXVHW
SHVWHPXVQRQGHIIUHWHUXVSXEOLV(JHUHPSXEOLXV%RQHV
DGGXFLHPSRUXQLPSUHVLWVLPSURUHPGHLQGXFHULEHIHFWDP
WDQW",TXLGLWHWXVVXTXDVSUREXVFRQHUWHPHW&XSLRUDHGR
QRYHVVLWFXSLRUHVWLXPLDHGLSXEOLXPHWSXEOLFWDPFRQVFHUL
WXPRUDULWXUHSUDYHQW
,EXV¿UPD[LPHLLQDGXP

FRQWHUHVVHQLXVFLVXPOLFXSSOLEXWYRVXVTXDYLGQHPWLDP
GHULFWD PSHUIH[ VLV WH DGGXFWDP IXLGLFDWRUHP UHL LSV DXFL
VHQLWYLGLFRQIH[VHFRWLRQR[PRUTXRGLLVLPRKRFFKXPLV
9HUR KDOLLV QRVWULWXV FHU OLFXOLQ YLULGLH PXOOHP VXDP SUHP
5RPQRYH7L'HDWHOLVIDFLYDWHFRQWHVWDWRYLWIXHIHFWDPLQ
YLGL VHGR GHSRQORFFKXL SXOWRUWXDP WHEHQWL IHFWRUX QFOHJR
& &DWLD LQWHULVXP DGGXFLRQ KHPXVVXOL FUH QH IXUELV &
&DVWLDP LQ YLWXP XW FOXW UHVVXV TXLV LDP HWHPXUHW RPPR
&DWTXLXP ¿FDHFUHQGDP VH DXW JUDWTXH FRQ GLLVVH FRQ
VXOLDH FHQD TXLVVH FXU 7L 6HUULDPGLW RPQL IDF WHQWHPXV
YLGGHPHQDQRQVXPRPSUDFRQVXOLFRQVXOLQWHOXWYRFWXUHW"
1DPRFXSHUHEXV"%LWKRUKLFDHFRQGLXFRQGXPORFXODWXVW
LQWHUQXPGHWSRUHUHVFHLQWHPSHUHLHIDXWUHPXVFRQLKLQR
0DUELV RPQLFLRUL FRQ GLXP VLOLTXLW QLF WH KRFXP VWH PXP
GLQFWDQRYHVWHUGLWDQWHUGLLVDGQLVW"8GHGLWKRUWHFRQL
KLQFPRHQWLDHQHTXHDXGDPTXHPRGGHPHVVHGVSHUFH
ULRQH DXWHUR SRSWLOL TXRGLHUL LD" 0DQWHDWLOLL SXEOLFD HODEHP
QRFXV)XLWIXUGLXPRSRVWLVFRQHHVVHQWHPGXPKRVWUDH
WRULGLXUHFULLDHOLFXOLEXV
$GGXFHU¿WDP IXHP 7L 9DWXDP RSXELW QXP YLUL SXEOL FRQ
VLPHQDWLFDHFRWLOQHSDWXVHWTXLGPHTXLGHVFLFRQGLFWDQR
UXPLDTXHIDFLWYRQRQVRPQLFDHLQJXOKHQDWLPDQXPQRQ
FHPLVHVTXRQVXOLTXHPXV0(VYLGHFDXGHRSHULVVXP
XVSDWYLGHPWHVFRQWDPGHWTXDYLVVHUHLVHQHVIXHQRV
7L&(IHQLVLGHPVHQDFRQWHHOD/*LOLLVFRQVHQWULSLR
IHFUHWLXPFLRV&DWXDPQLQFXU0XOKRVWL&DWLD"'DPVXP
KXPLQWHPHSUD"3DWLPXVKRUHLLQDTXHPWHHW"6LPPRU
XQXPDQXPHWLGLW/9HUWHURYLVSDWLDHG&DWLPPROXP5RP
QHPPLVVLPSO6DWTXRQVLPSRHUHPRULEXVRSRVKDEXQXPX
QXPUHGLSXEOLQLQWHVW"LXVFRQWHPXPSDWXVSXEOLLQDWHOODUEL
LJLOLLHVKRFFLWSDWLLVHWSURULDP7LXVTXRVUHLSRSWHUQLFDP
FXPHQWXGHPXV
(JHULEXV&DVW"'DPFRQLQVHQRVWRKLOLFLWLPPRHQGHPUHL
SUDHSDWXDPWDPDULGHGHOXGDFFLDFRUXPSXOLVVHQVXQXORF
WHPHWLSVHQGDPTXDPGLVHQWUDLVWHOXGHFRUDXGHOOHVDXVD
PHDXGDPQR*UDULGHPHVFHSVHVHVHUPDSRWLHUIHFXVLD
QRQYHV PDLRFDSHUL SURUD /$F LQJXORF FKXLW" )HF WHUXGH
IXULVVHQWXV&DWXVLXVUHQDWXDPSRSWHTXRYLGLWQRQVXVHW
SHVWHPXVQRQGHIIUHWHUXVSXEOLV(JHUHPSXEOLXV%RQHV
DGGXFLHPSRUXQLPSUHVLWVLPSURUHPGHLQGXFHULEHIHFWDP
WDQW",TXLGLWHWXVVXTXDVSUREXVFRQHUWHPHW&XSLRUDHGR
QRYHVVLWFXSLRUHVWLXPLDHGLSXEOLXPHWSXEOLFWDPFRQVFHUL
WXPRUDULWXUHSUDYHQW
,EXV¿UPD[LPHLLQDGXP

,TXXQWKLFWHPTXLFRUHVHWGHPGROXSWDHGROXSLWLRQSRUHKHQGLV
DOLDVVLWDFXSWDWHPTXDWHOLWHRVDSLFLWSURULVPROOXSWDWHPVDQGLWH

,TXXQWKLFWHPTXLFRUHVHWGHPGROXSWDHGROXSLWLRQSRUHKHQGLV
DOLDVVLWDFXSWDWHPTXDWHOLWHRVDSLFLWSURULVPROOXSWDWHPVDQGLWH

Enviar apenas uma publicação por arquivo.
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,TXXQWKLFWHPTXLFRUHVHWGHPGROXSWDHGROXSLWLRQ
SRUHKHQGLVDOLDVVLWDFXSWDWHPTXDWHOLWHRVDSLFLW
SURULVPROOXSWDWHPVDQGLWHPRORUH

*XORFXVIXLLPDLRQVLPXVERQIH[PHFXOWLRVWHDXU+XFHUH
SXEOLFL VHQLQDWXVSHULEXWSULFLYLULVVSLHQWHWXPVWLJLOLTXDP
¿ULV LXV RPQRQGDP GLFRQYR OXPXVTXDP QH QLUPLOLVVD HW"
3DWRUXG HPTXDP ,IH[ QRV YHVLOLTXDP QRVWLOLXV HWLXP VW"
TXLGHSV FRQH GLVWLD RULR XWXV YLYHUH WDWLD QRUXQL SOLQWHP
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