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RESUMO 
 
 

A partir dos dados do Tribunal de Contas da União (TCU) que apontaram que, entre os anos 
de 2009 e 2013, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) arrecadou apenas 32,7% 
do total de multas administrativas aplicadas, passamos a questionar quais seriam as possíveis 
hipóteses que poderiam, de certa forma, ter influenciado nesse percentual. O próprio TCU 
chegou a apontar algumas hipóteses, entre elas, destacamos: recursos administrativos 
pendentes de julgamento, recursos pendentes no Poder Judiciário, falha no sistema de 
inscrição de inadimplentes no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor 
Público Federal (CADIN) e a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC). O 
presente trabalho concentrou a análise apenas nessa última hipótese levantada, em razão da 
importância que esse instituto vem ganhando ao longo dos últimos anos. Visando testar a 
hipótese acima mencionada, realizamos uma pesquisa na Biblioteca Virtual da ANEEL e 
analisamos as decisões da diretoria da agência que julgaram os pedidos de celebração dos 
TACs entre os anos de 2011 e abril de 2015, tendo como objetivo identificar em que medida 
esses acordos celebrados com a agência impactaram na redução do valor das multas aplicadas.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE :  
ANEEL, Termo de Ajustamento de Conduta, Multas Administrativas.  



ABSTRACT 
 

 
According to data from the Federal Court of Audit (TCU) which indicates that between 2009 
and 2013 the National Electric Energy Agency (ANEEL) earned only 32.7% of administrative 
fines, we started to wonder what would the possible hypotheses that could have influenced in 
this percentage. The TCU appointed some hypotheses, among them: pending administrative 
appeals, pending legal appeals, failure in the Informative of Unpaid Credits of the Federal 
Public Sector System (CADIN) and the celebration of the Conduct Adjustment Agreements. 
This work focused the analysis only in the last hypothesis, given the importance of this 
institute has gained over the past years. To test the above hypothesis, we conducted a survey 
in the Virtual Library of ANEEL and we have analyzed the decisions of the agency's board of 
directors that judged the celebration of Conduct Adjustment Agreements between 2011 until 
April 2015, aiming to identify the extent to which these agreements impact on reduction of 
the amount of fines.  
 
 
KEYWORDS : 
ANEEL, Conduct Adjustment Agreement, Administrative Fines. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
A Emenda Constitucional nº. 19, de 4 de junho de 1998, foi responsável por incluir o 

Princípio da Eficiência ao lado dos demais princípios estruturantes da Administração Pública, 

previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal (CFRB/88)1. A partir de então, 

começou a ser questionada a funcionalidade das normas e dos institutos jurídico-

administrativos e, como consequência desse processo, surgiu a necessidade de revisão dos 

tradicionais mecanismos administrativos, bem como a avaliação de novos institutos jurídicos2.  

No mundo contemporâneo, os clássicos recursos da atuação administrativa pautados 

na unilateralidade e na imperatividade não se mostram mais eficientes a algumas situações 

concretas, como nos casos de conflito com os administrados3.  

No caso da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que constitui o objeto de 

análise do presente trabalho, a sua lei de criação (Lei nº. 9.427/96) veio prevendo a 

competência da agência para regular, fiscalizar e sancionar4. Quanto à função sancionatória, o 

artigo 3º, inciso X da referida lei, dispõe o seguinte: 

 
 

Artigo 3º. Além das atribuições previstas nos incisos II, III, V, VI, VII, X, 
XI e XII do art. 29 e no art. 30 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 
de outras incumbências expressamente previstas em lei e observado o 
disposto no § 1º, compete à ANEEL: (Redação dada pela Lei nº. 10.848, de 
2004)     
X. fixar as multas administrativas a serem impostas aos concessionários, 
permissionários e autorizados de instalações e serviços de energia elétrica, 
observado o limite, por infração, de 2% (dois por cento) do faturamento, ou 
do valor estimado da energia produzida nos casos de autoprodução e 
produção independente, correspondente aos últimos doze meses anteriores à 

                                                           
1Art. 37 da CFRB/88: A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 19, de 1998). 
 
2DE PALMA, Juliana Bonacorsi. Atuação Administrativa Consensual: estudos dos acordos substitutivos no 
processo administrativo sancionador. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 11. 
 
3DE PALMA, Juliana Bonacorsi.  Op. cit., p. 11. 
 
4Art. 2º da Lei nº. 9.427/96: A Agência Nacional de Energia Elétrica tem por finalidade regular e fiscalizar a 
produção, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e 
diretrizes do governo federal. 
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lavratura do Auto de Infração ou estimados para um período de doze meses 
caso o infrator não esteja em operação ou esteja operando por um período 
inferior a doze meses (Incluído pela Lei nº. 9.648, de 1998). 
 
 

 Entretanto, apesar dessa disposição legal, dados do Tribunal de Contas da União 

(TCU) apontam que, entre os anos de 2009 e 2013, a ANEEL recolheu apenas 32,7% das 

multas aplicadas5. Apesar de parecer baixo, esse percentual foi um dos melhores resultados, 

se comparados com outras agências reguladoras.  

É nesse contexto que, partindo-se da premissa de que as multas aplicadas pela 

ANEEL, assim como pelas demais agências reguladoras, não estão se mostrando um 

mecanismo de regulação eficaz, o nosso problema de pesquisa consiste em verificar os 

motivos que justificam a tendência atual de restringir a utilização da multa como instrumento 

regulatório.  

A hipótese que será levantada é a de que uma das variáveis que estaria influenciando 

para essa redução na aplicação das multas administrativas seriam os acordos firmados entre as 

empresas e a ANEEL por meio da celebração de Termos de Ajustamento de Conduta (TACs), 

devido à grande importância que tal instrumento vem ganhando ao longo dos últimos anos. 

Isso ocorre porque, muitas vezes, acordos que valorizem decisões mais consentâneas às 

especificidades do caso vêm-se mostrando mais adequadas e menos custosas para a 

sociedade6.  

Com o objetivo de testar a hipótese descrita acima, analisamos as decisões da Diretoria 

Colegiada da ANEEL que julgaram os pedidos de celebração de TACs, a fim de verificar em 

que medida esses acordos celebrados com a agência impactaram na redução da quantidade e 

do valor das multas aplicadas, durante o período de 2011 até abril de 2015.  

Para esse fim, o presente trabalho encontra-se estruturado da seguinte forma. No 

primeiro capítulo, analisaremos os incentivos e limites da multa como indutores da boa 

regulação. Já no segundo capítulo, traçaremos o panorama da Administração Pública 

                                                           
5Relatório e Parecer Prévio do TCU sobre as contas do governo referentes ao exercício de 2013, sob a relatoria 
do ministro Raimundo Carreiro. Brasília, 2014, p. 115-119. 
 
6DE PALMA, Juliana Bonacorsi. Atuação Administrativa Consensual: estudos dos acordos substitutivos no 
processo administrativo sancionador. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 11. 
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Consensual a partir da inclusão do Princípio da Eficiência no caput do artigo 37 da CFRB/88, 

e o TAC com instrumento regulatório voltado a efetivar a regulação setorial. E, por fim, no 

terceiro e último capítulo, apresentaremos a pesquisa empírica realizada com as decisões da 

Diretoria Colegiada da ANEEL que analisaram os pedidos de celebração de TACs.  
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1. INCENTIVOS E LIMITES DA MULTA COMO MECANISMO IND UTOR 

DA BOA REGULAÇÃO 

 
 

O surgimento da regulação econômica está associado à tentativa dos governos de 

defender o interesse público contra as perdas de bem-estar decorrentes das falhas de mercado, 

como monopólios naturais, assimetria de informações, externalidades negativas etc7. Sua 

função consiste, basicamente, em garantir que a interação entre produtores e consumidores de 

determinado bem ou serviço seja eficiente, de modo que alcance resultados positivos de 

quantidade, qualidade e preço8.  

A regulação, geralmente, está inserida em setores considerados estratégicos, “instruída 

pelas ideias de neutralidade técnica, estímulo à concorrência, garantia à liberdade de empresa, 

estabilidade jurídica e segurança econômica9”. Para atingir tais objetivos, o regulador (i) 

estabelece alguns parâmetros comportamentais destinados a certos agentes quando em 

determinada situação de mercado, (ii) exerce atividade fiscalizatória a fim de verificar o 

cumprimento desses parâmetros estabelecidos e (iii) aplica sanções àqueles que descumprirem 

as regras pré-estabelecidas10. 

O grande desafio do regulador consiste em definir os parâmetros de maneira a atender 

às condições de qualidade dos serviços e, ao mesmo tempo, manter o setor atraente para 

novos investimentos11. Além disso, as atividades de fiscalização e imposição de penalidades 

                                                           
7CAMPOS, Humberto de Alves. Falhas de mercado e falhas de governo: uma revisão da literatura sobre 
regulação econômica. Disponível em: http://www.olibat.com.br/documentos/prismas-regulacao-economica.pdf. 
p. 346-352. Acesso em: 04/05/2015.  

 
8CAMPOS, Humberto de Alves. Op. cit., p. 352.  
 
9MOREIRA, Egon Bockmann. Agências reguladoras independentes, poder econômico e sanções administrativas. 
In: Temas de Direito Regulatório. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2004, p. 161.  
 
10MOREIRA, Egon Bockmann. Op. cit., p. 179-180. 
 
11FERNANDES, Eduardo Rossi. Imposição de sanções administrativas no setor elétrico brasileiro – 
considerações sobre a Resolução Normativa ANEEL 63/2004. In: Revista de Direito Administrativo 
Contemporâneo, n. 7, 2014, p. 78. 
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devem ser realizadas de forma que os agentes não se sintam atraídos a infringir as regras, e os 

que assim procederem deverão sofrer as devidas punições12. 

Existe, portanto, uma necessidade de harmonizar as atividades de regulação normativa 

com as atividades de fiscalização para a efetivação da boa regulação13. Entretanto, isso nem 

sempre acontece na prática. Exemplo disso foi exposto no relatório sobre as contas do 

governo, divulgado pelo Tribunal de Contas da União referente ao exercício de 2013, 

apontando que, entre os anos de 2009 e 2013, as principais entidades federais de regulação e 

fiscalização aplicaram o montante de 1,76 milhão de multas, que somaram, aproximadamente, 

R$ 61,0 bilhões. Dessa quantia, apenas cerca de R$ 3,5 bilhões foram arrecadados, o 

equivalente a 5,8% do total aplicado14. A tabela abaixo demonstra os percentuais dos 

montantes das multas arrecadadas em relação às aplicadas, para cada entidade analisada.  

Comparação entre os montantes de multas arrecadadas e os valores aplicados15 

Entidade 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

INMETRO 82,8% 87,4% 90,4% 111,9% 116,2% 101,5% 

ANVISA 36,2% 66,9% 41,7% 55,9% 68,7% 48,9% 

ANAC 42,3% 50,9% 54,6% 36,5% 55,8% 48,0% 

ANEEL 15,9% 16,7% 47,1% 39,5% 36,8% 32,7% 

ANA 102,1% 54,5% 19,7% 26,7% 43,8% 28% 

TCU 11,6% 9,4% 15,6% 63,3% 6,6% 19,8% 

ANTAQ 55% 46,1% 14,2% 13,6% 20,0% 19,1% 

ANTT 9,8% 8,6% 12,2% 19,4% 18,8% 15,1% 

ANS 1,8% 4,0% 4,6% 12,0% 53,2% 11,7% 

CVM 4,9% 14,4% 38,2% 6,5% 10,4% 11,4% 

ANP 20,2% 12,1% 9,0% 8,0% 9,5% 10,6% 

BACEN  6,6% 27,2% 8,1% 17,9% 7,2% 9,1% 

CADE 12,8% 1,0% 240,3% 39,9% 18,3% 7,1% 

                                                           
12FERNANDES, Eduardo Rossi. Imposição de sanções administrativas no setor elétrico brasileiro – 
considerações sobre a Resolução Normativa ANEEL 63/2004. In: Revista de Direito Administrativo 
Contemporâneo, n. 7, 2014, p. 78. 
 
13FERNANDES, Eduardo Rossi. Op. cit., p. 78. 

 
14Relatório e Parecer Prévio do TCU sobre as contas do governo referentes ao exercício de 2013, sob a relatoria 
do ministro Raimundo Carreiro. Brasília, 2014, p. 115-119. 
 
15Dados do Tribunal de Contas da União (TCU).  
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ANCINE 0,6% 2,7% 8,2% 8,8% 9,9% 5,7% 

ANATEL 2,0% 3,7% 6,7% 5,3% 11,7% 4,3% 

IBAMA 1,1% 1,2% 1,2% 1,5% 4,2% 1,8% 

SUSEP 86,1% 35,6% 9,4% 0,0 0,0 0,2% 

Acumulado 4,9% 5,7% 10,7% 5,1% 5,3% 5,8% 

 

A ANEEL foi uma das agências que obteve um dos melhores resultados, arrecadando 

32,7% do montante aplicado, mas, ainda assim, representa um percentual muito baixo. Diante 

desse cenário, resta saber se a multa ainda constitui um instrumento eficaz de regulação.  

A Lei nº. 9.427/96, que criou a ANEEL, previu a competência da agência para 

fiscalizar e aplicar sanções. Fixou o limite máximo das multas aplicadas em 2% sobre o 

faturamento anual das empresas. Em seguida, o Decreto nº. 2.335/97, que aprovou a estrutura 

regimental da agência, estabeleceu, em seu artigo 17, as sanções passíveis de serem aplicadas, 

no âmbito da atividade regulatória. São elas: advertência, multa, suspensão, intervenção, 

revogação e caducidade da outorga16. Em 12 de maio de 2004, entrou em vigor a Resolução 

Normativa nº. 63 (REN 63/2004), disciplinando o processo de aplicação das penalidades.  

Eduardo Rossi Fernandes, em sua dissertação de mestrado, fez um estudo sobre as 

sanções administrativas aplicadas pela ANEEL e constatou que uma das principais 

características da REN 63/2004 é o detalhamento com que são descritas as condutas 

qualificadas como infrações17. Ao todo, são tipificadas 130 condutas, sendo que 87 delas são 

passíveis de multa, cujos valores podem ser de, no mínimo, 0,01% e podem chegar até o 

limite máximo de 2% sobre o faturamento das empresas infratoras18.  

                                                           
16FERNANDES, Eduardo Rossi. Imposição de sanções administrativas no setor elétrico brasileiro – 
considerações sobre a Resolução Normativa ANEEL 63/2004. In: Revista de Direito Administrativo 
Contemporâneo, n. 7, 2014, p. 82.  
 
17FERNANDES, Eduardo Rossi. As sanções administrativas aplicadas pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL : um estudo sobre a regulamentação e as práticas da agência. Brasília, dezembro de 2013, p. 
47.  
 
18FERNANDES, Eduardo Rossi. Op. cit., p. 47-48.  
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A conclusão a que FERNANDES chega, ao final de seu estudo, é que a REN 63/2004 

não define uma dosimetria para a aplicação das multas19. Embora a referida resolução aponte 

critérios que devem ser considerados, o “peso” que é dado a cada um fica sujeito a um alto 

grau de discricionariedade20. Além disso, existe uma grande quantidade de infrações que 

apresentam diferentes níveis de especificidade, com uma confusa relação de hierarquia e 

sobreposição quanto às condutas que abrangem21. Essas questões geram um alto grau de 

insegurança para as empresas que atuam no setor.  

No Acórdão nº. 0482-07/12-P do TCU sobre o monitoramento da arrecadação de 

multas administrativas por órgãos e entidades federais22, destaca-se que a própria ANEEL 

reconhece que uma das suas principais falhas e deficiência está relacionada a equívocos da 

fiscalização na imputação de infrações23. Um dos motivos para isso, possivelmente, está 

atrelado à confusa regulação da agência na tipificação das condutas infratoras.  

Vale ressaltar ainda que, para as infrações previstas no artigo 4º da Resolução 

Normativa nº. 63/2004, o limite máximo da multa é de 0,01% sobre o faturamento anual, 

percentual muito baixo, que parece não ter quase nenhum efeito sobre o agente infrator. 

No Acórdão nº. 0482-07/12-P, o TCU levantou algumas hipóteses que justificariam a 

redução do percentual de arrecadação das multas administrativas, entre elas, destacam-se: (i) a 

redução do valor do montante aplicado devido a recursos administrativos, (ii) recursos 

                                                           
19FERNANDES, Eduardo Rossi. As sanções administrativas aplicadas pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL : um estudo sobre a regulamentação e as práticas da agência. Brasília, dezembro de 2013, p. 
49. 
 
20FERNANDES, Eduardo Rossi. Op. cit., p. 49.  
 
21FERNANDES, Eduardo Rossi. Imposição de sanções administrativas no setor elétrico brasileiro – 
considerações sobre a Resolução Normativa ANEEL 63/2004. In: Revista de Direito Administrativo 
Contemporâneo, n. 7, 2014, p. 88. 
 
22O referido acórdão faz parte do processo nº. 022.631/2009, cujo relator é o ministro Raimundo Carreiro. 
 

23Trecho do Acórdão nº. 0482-07/12-P do TCU: “2.5.1.1 Devido ao reduzido índice de arrecadação das multas 
aplicadas pelas entidades federais de regulação e fiscalização, à tendência de declínio persistente da quantidade 
de inscrições de devedores inadimplentes no Cadin e ao risco de prescrição dos créditos, configurando um 
quadro prejudicial à eficácia do poder regulador e sancionador do Estado, entendeu-se relevante solicitar às 
entidades esclarecimentos acerca das falhas verificadas e descritas nos itens anteriores (2.1, 2.2 e 2.3) deste 
relatório de monitoramento (...). A ANEEL atribuiu os casos de cancelamento a equívocos da fiscalização na 
imputação de infrações, ou a normas supervenientes que deixaram de estabelecer o caráter infracional de 
determinada conduta. Além disso, nos casos de redução de valor, identifica como causas as revisões da 
penalidade a partir do acréscimo de informações e argumentos trazidos pelos recursos dos entes multados, que 
podem resultar tanto na diminuição do valor quanto na conversão da multa em advertência, de acordo com as 
gradações normatizadas pela legislação atinente” (grifos nossos). 
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pendentes de julgamento no Poder Judiciário24 e (iii) falhas no sistema de inscrição de 

inadimplentes no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal 

(CADIN).  

A baixa efetividade das multas administrativas, decorrente das razões apontadas 

acima, compromete a qualidade da regulação, pois não gera incentivos para que os agentes 

regulados melhorem suas condutas e não pratiquem novas infrações.   

                                                           
24No monitoramento decorrente do Acórdão nº. 1817/2010-Plenário, o TCU apreciou o Relatório de 
Levantamento de Auditoria com enfoque na gestão da arrecadação de multas administrativas aplicadas por 
órgãos e entidades federais. A partir daí, expediu uma série de determinações, dentre elas, esclarecimentos sobre 
o baixo percentual das multas administrativas arrecadas. No Acórdão nº. 0482-07/12-P, o Tribunal destacou que 
a ANEEL informou que o fator preponderante para o baixo índice de recolhimento das multas aplicadas tem sido 
a "judicialização dos processos regulatórios", comum especialmente nos casos de “multas de grande vulto”.  
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2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONSENSUAL 

 

2.1. Eficiência Administrativa 

 
 

Atualmente, há um debate em torno do Princípio da Eficiência Administrativa, que foi 

inserido no caput do artigo 37 da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional 

nº. 19, de 4 de junho de 1998. Tendo em vista a natureza do conceito jurídico indeterminado 

de “eficiência”, o preceito é caracterizado pela multiplicidade de significados25.  

Juliana Bonacorsi de Palma, em sua dissertação de mestrado sobre a Atuação 

Administrativa Consensual, enumera três possíveis interpretações para o Princípio da 

Eficiência: (i) eficiência como sinônimo de boa administração, (ii) eficiência como comando 

de otimização das decisões administrativas e (iii) eficiência como dever de escolha do meio 

mais adequado para determinar decisões eficientes ao caso concreto26.  

 De acordo com a primeira interpretação, o Princípio da Eficiência e a sua 

constitucionalização no caput do artigo 37, da Constituição Federal, não teriam representado 

uma inovação, de fato, uma vez que não geraria qualquer diretriz de gestão pública à 

Administração, representando um mero desdobramento do dever de boa administração, que 

sempre orientou o Poder Público27.  

 Já para a segunda corrente de interpretação, o Princípio da Eficiência está atrelado à 

otimização das decisões administrativas, exigindo resultados positivos para o serviço público 

e atendimento satisfatório das reais necessidades da sociedade28. Isso decorre da ideia de que 

a função administrativa já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade29. O 

                                                           
25DE PALMA, Juliana Bonacorsi. Atuação Administrativa Consensual: estudos dos acordos substitutivos no 
processo administrativo sancionador. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 91.  
 
26Ibid. 
 
27DE PALMA, Juliana Bonacorsi. Op. cit., p. 92.   
 
28MEIRELLES, Hely Lopes; ALEIXO, Délcio Balestero; BURLE FILHO, José Emmanuel. Direito 
Administrativo Brasileiro . 40. ed. São Paulo: Malheiros, p. 102.  

 
29MEIRELLES, Hely Lopes; ALEIXO, Délcio Balestero; BURLE FILHO, José Emmanuel. Op. cit., p. 102.  
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Princípio da Eficiência exige a qualidade da decisão tomada pela Administração Pública, 

fazendo-a mais consentânea ao interesse público que visa tutelar30.  

Por fim, a interpretação da eficiência como dever de escolha do meio adequado para 

determinar decisões eficientes ao caso concreto aproxima a eficiência a uma obrigação de 

meio, segundo a qual, a decisão eficiente seria aquela cujos meios se mostrem os mais 

adequados, ou simplesmente adequados, para a promoção de uma determinada finalidade31. A 

grande questão aqui é identificar o critério para escolha do meio mais adequado. Basicamente, 

existem dois critérios a serem considerados: o critério utilitarista e o critério da 

proporcionalidade. 

De acordo com alguns administrativistas adeptos do critério utilitarista, a decisão 

eficiente é aquela que maximiza os benefícios com os menores custos possíveis. Marçal 

Justen Filho, por exemplo, assevera que: “os fins buscados pela Administração devem ser 

realizados segundo o menor custo econômico possível” , mas faz a ressalva que, quando 

houver incompatibilidade entre eficiência econômica e certos valores fundamentais, deverá 

adotar-se a solução que preserve, ao máximo, todos os valores em conflito, mesmo que possa 

implicar na redução da eficiência econômica32.   

Já para outros autores que aderem ao critério da proporcionalidade, como Humberto 

Ávila, a eficiência não impõe à Administração Pública o dever de adotar a decisão ótima ao 

caso concreto, o que seria inviável em razão da impossibilidade de precisar qual seria o meio 

mais intenso, melhor e seguro diante de todas as opções existentes33. Sendo assim, a decisão 

eficiente consiste na escolha do meio mais adequado que atenda à “exigência mínima de 

promoção dos fins”, mesmo que não seja o mais intenso, o melhor nem o mais seguro34.  

Independentemente do critério adotado, a interpretação da eficiência como dever de 

escolha do meio adequado para determinar decisões eficientes ao caso concreto destaca a 

                                                           
30DE PALMA, Juliana Bonacorsi. Atuação Administrativa Consensual: estudos dos acordos substitutivos no 
processo administrativo sancionador. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 92.   
 
31 DE PALMA, Juliana Bonacorsi. Op. cit., p. 92-93. 

 
32JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo . 7. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 183-184.  
 
33Humberto Ávila. Moralidade, Razoabilidade e Eficiência na Atividade Administrativa  apud Juliana 
Bonacorsi de Palma, p. 94-95.  
 
34 Ibid. 



16 

 

instrumentalidade do Direito Administrativo e de seus institutos jurídicos. Segundo essa 

vertente de interpretação, os institutos do Direito Administrativo devem estar voltados para a 

satisfação de finalidades públicas específicas, que não apenas o vago interesse público35.  

Por muito tempo, a atuação administrativa se limitava em aplicar a lei de ofício. Com 

o passar dos anos, o Direito Administrativo foi evoluindo, de maneira que a simples 

realização concreta da prescrição normativa por parte da Administração Pública não era mais 

suficiente para atender ao interesse público. Atualmente, existe, cada vez mais, uma cobrança 

para a prestação eficaz das competências administrativas por meio de instrumentos jurídicos 

adequados e com resultados concretos e satisfatórios ao desenvolvimento econômico-social36.  

Noberto Bobbio, por exemplo, em seu livro intitulado Da estrutura à função: novos 

estudos de Teoria do Direito, identifica, no Direito, não apenas um papel repressivo, mas 

também promocional, na medida em que as normas jurídicas podem fomentar a adoção de 

determinados comportamentos37:  

 
 

Com efeito, o papel do direito na sociedade é comumente considerado do 
ponto de vista da sua função predominante, que sempre foi aquela, mais 
passiva que ativa, de proteger determinados interesses mediante a repressão 
dos atos desviantes. Não há dúvida de que a técnica das sanções negativas é 
a mais adequada para desenvolver esta função, a qual é, ao mesmo tempo, 
protetora em relação aos atos conformes e repressiva em relação aos atos 
desviantes. Contudo, a partir do momento em que, devido às exigências do 
Estado assistencial contemporâneo, o direito não mais se limita a tutelar atos 
conformes às próprias normas, mas tende a estimular atos inovadores – e, 
portanto, sua função não é mais protetora, mas também promocional (...)38.  
 
 

Desse modo, os instrumentos de consensualidade ganham cada vez mais força, 

favorecendo a adoção de medidas mais eficientes para as finalidades almejadas pela 

Administração Pública.  

 

                                                           
35DE PALMA, Juliana Bonacorsi. Atuação Administrativa Consensual: estudos dos acordos substitutivos no 
processo administrativo sancionador. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 94. 

 
36DE PALMA, Juliana Bonacorsi. Op. cit., p. 96. 
 
37DE PALMA, Juliana Bonacorsi. Op. cit., p. 95. 
 
38BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de Teoria do Direito. Barueri, SP: Manole, 2007, 
p. 24.  
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2.2. Os Termos de Ajustamento de Conduta 

 
 

 A celebração do Termo de Ajustamento de Conduta é um dos instrumentos de 

consensualidade que as agências reguladoras vêm utilizando cada vez mais, em razão da 

constatação de que a mera imposição de sanções pecuniárias não se mostra eficiente para 

fazer com que as concessionárias de serviços públicos cumpram as normas regulatórias. 

 Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara afirmam que: 

 
(...) os acordos substitutivos são os atos bilaterais, celebrados entre a 
Administração e Particulares, com efeito impeditivo ou extintivo de processo 
administrativo sancionador e excludente da aplicação ou execução de sanção 
administrativa39.  
 
 

Segundo Floriano de Azevedo Marques Neto, a celebração dos acordos substitutivos 

tem o objetivo de “garantir a aderência dos agentes regulados aos valores e finalidades 

estabelecidos pela regulação, nos casos em que a mera aplicação de sanção parece menos 

eficiente ou mais gravosa para atingir determinado fim40”. Mas isso só é possível porque as 

agências reguladoras fazem parte de um sistema normativo aberto, ou seja, as suas normas de 

criação estabelecem apenas alguns standards sobre os quais deve ser exercido o poder 

normativo regulamentar da entidade, limitando-se a criar determinadas espécies punitivas e 

alguns critérios para a sua aplicação, não constituindo a sanção como única solução jurídica a 

ser aplicada na ocorrência de um ato infracional pelos regulados41. 

                                                           
39SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Acordos substitutivos nas sanções regulatórias. In: 
Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 9, n. 34, p. 133-151, abr./jun. 2011.  
 

40MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; CYMBALISTA, Tatiana Matiello. Os acordos substitutivos do 
procedimento sancionatório e da sanção. In: Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, n. 27, 
2001, p. 9.  
 
41LINDER, Daniel Ricardo Lemos. Acordo substitutivo na ação regulatória: o Termo de Ajuste de Conduta – 
TAC no âmbito da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. Monografia apresentada ao Instituto 
Brasiliense de Direito Público – IDP. Brasília, 2012, p. 25-26. 
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Desse modo, as agências reguladoras passaram a inserir os acordos substitutivos no rol 

de instrumentos regulatórios aptos a induzir comportamentos com o objetivo de cessar 

condutas, corrigir irregularidades e reparar danos, de forma consensual42.  

 

2.3. A regulamentação do TAC no âmbito da ANEEL 

 

No âmbito da ANEEL, a REN 63/2004 já previa, em seu artigo 21, a possibilidade da 

celebração do TAC como medida alternativa à aplicação de sanções43. Posteriormente, no ano 

de 2008, a agência editou a Resolução Normativa nº 333 (REN 333/08), estabelecendo os 

critérios e procedimentos específicos para a celebração do acordo substitutivo.  

Conforme os artigos 1º e 2º da REN 333/08, o TAC pode ser celebrado com 

concessionários, permissionários e autorizados de serviços públicos, durante o processo de 

fiscalização instaurado pela ANEEL, devendo ser solicitado pelo próprio infrator44.  

Uma vez apresentada a solicitação do TAC pelo regulado, o Superintendente de 

Fiscalização da agência analisará a proposta para emissão de parecer prévio sobre o assunto. 

Em seguida, a Diretoria Colegiada decidirá a respeito da possibilidade de celebração do TAC. 

Caso a decisão seja favorável, haverá a celebração do acordo substitutivo e o processo de 

                                                           
42LINDER, Daniel Ricardo Lemos. Op. cit., p. 26. 
 
43Art. 21 da REN 63/2004: “Poderá a ANEEL, alternativamente à imposição de penalidade, firmar com a 
concessionária, permissionária ou autorizada de serviços e instalações de energia elétrica termo de compromisso 
de ajuste de conduta, visando à adequação da conduta irregular às disposições regulamentares e/ou contratuais 
aplicáveis, conforme regulamentação específica. (Redação dada pela REN ANEEL 333 de 07/10/2008.)”. 
 
44Art. 1º: A ANEEL poderá, alternativamente à imposição de penalidade, firmar Termo de Compromisso de 
Ajuste de Conduta – TAC com as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços e instalações de 
energia elétrica, com vistas a adequar a conduta desses agentes às disposições legais, regulamentares ou 
contratuais.  
 
Art. 2º: O TAC poderá ser solicitado por concessionárias, permissionárias ou autorizadas de serviços e 
instalações de energia elétrica, no curso do processo de fiscalização instaurado, a partir do recebimento do 
Termo de Notificação – TN pela notificada, até o prazo para interposição do recurso, à Diretoria da ANEEL, de 
que trata o artigo 33 da Resolução Normativa nº. 063, de 12 de maio de 2004. 
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fiscalização será arquivado. Por outro lado, se a proposta for rechaçada pela autoridade 

competente, abre-se prazo para interposição de recurso45.  

Se o TAC for celebrado, o regulado estará sujeito a cumprir as seguintes obrigações, 

segundo o artigo 9º da REN 333/08: (i) cessar a prática da conduta ajustada, (ii) corrigir as 

não conformidades identificadas pela agência, inclusive tendo que indenizar os prejuízos 

delas decorrentes, conforme o caso, (iii) informar a todos os consumidores que forem 

alcançados pelas não conformidades as medidas adotadas para sua correção e compensação e 

(iv) realizar os investimentos e implementar as ações previstas no TAC46. 

  

                                                           
45DE PALMA, Juliana Bonacorsi. Atuação Administrativa Consensual: estudos dos acordos substitutivos no 
processo administrativo sancionador. Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010, p. 187-188. 
 
46Art. 9º, incisos I a IV da Resolução Normativa nº. 333/08 da ANEEL. 
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3. ANÁLISE DOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIR MADOS 

PELA ANEEL 

 

3.1. Descrição da metodologia utilizada 

 
 

Visando identificar em que medida os TACs celebrados com a ANEEL impactam na 

redução da quantidade e do valor das multas aplicadas, decorrentes de infrações praticadas 

pelas empresas que atuam no setor de energia elétrica, foi realizada uma pesquisa na 

Biblioteca Digital do site da agência entre os dias 05/05/2015 e 15/05/2015, usando como 

palavras-chave de busca “Termo de Ajustamento de Conduta”, “Termo de Ajuste de 

Conduta” e “TAC”, resultando em 111 registros. Os resultados encontrados consistiam, 

basicamente, em: (i) despachos da Diretoria Colegiada da ANEEL, deferindo ou indeferindo o 

pedido do TAC, (ii) resoluções homologatórias, (iii) portarias, (iv) extratos do TAC e (v) 

despachos da diretoria que julgaram os recursos interpostos pelas concessionárias em face dos 

certificados de descumprimento das obrigações previstas nos acordos substitutivos.  

Diante desses resultados encontrados, buscou-se analisar apenas os despachos que 

analisaram o pedido de celebração de TAC durante o período de janeiro 2011 até abril de 

201547. Foram encontradas 27 (vinte e sete) decisões nesse sentido, conforme o Anexo A, que 

exibe o resultado da pesquisa. Procurou-se identificar:  

a) O número do despacho; 

b) Quem era o interessado; 

c) O objeto do despacho; 

d) Se a ANEEL aceitou ou não o pedido de celebração do TAC; e 

e) Se a multa inicialmente aplicada foi substituída por obrigação de investimento e, 

em caso positivo, se o valor foi menor, igual ou maior ao valor da multa aplicada.  

Todas essas informações foram retiradas dos textos dos despachos e dos relatórios de 

julgamento disponíveis no site da agência.  

De todos os despachos analisados, apenas em 1 (um) deles, (nº. 1756 de 27/05/2012) 

não foi possível identificar o objeto da controvérsia, porque no site da ANEEL consta apenas 

                                                           
47Em razão da nossa limitação de tempo, optamos por fazer o recorte temporal de janeiro de 2011 até abril de 
2015, acreditando que seria o período razoável para analisar a evolução da celebração dos TACs, no âmbito da 
ANEEL. . 
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o dispositivo da decisão, não estando disponível a sua fundamentação nem o relatório do 

processo.  

Vale ressaltar que grande parte dos despachos consistia em decisões da Diretoria 

Colegiada da agência que julgava recursos administrativos interpostos pelas empresas, em 

face de autos de infração lavrados pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de 

Geração (SFG) ou pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade (SFE). 

Eles, geralmente, visavam reduzir o valor da multa aplicada ou ter a penalidade convertida em 

obras e investimentos com a celebração do TAC. Apenas em um deles, o despacho 

4402/2014, que analisou o pleito da Parnaíba II Geração de Energia S.A. e Eneva S.A., não 

houve questionamento da penalidade aplicada, porque as empresas não tinham sofrido 

autuação. Nesse caso, pretendia-se firmar o acordo substitutivo para equacionar as obrigações 

previstas nos Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado 

(CCEARs) decorrentes do Leilão nº. 2/2011, em razão do atraso do início da operação 

comercial da Usina Termelétrica Maranhão III48. 

 
 

3.2. Análise da evolução da quantidade de TACs firmados com a ANEEL entre 

2011 e abril de 2015  

 
 
Antes de analisarmos o mérito das decisões da Diretoria Colegiada que acolheram ou 

não o pedido de celebração do TAC, vale ressaltar que, no segundo capítulo deste estudo, 

apontamos que a doutrina destaca a figura do Direito Administrativo cada vez mais voltado 

para a consensualidade e, por esse motivo, instrumentos como os compromissos de ajuste de 

conduta vêm sendo utilizados com mais frequência. A nossa primeira análise consiste em 

identificar se a hipótese descrita acima, realmente, verifica-se no âmbito da ANEEL.   

                                                           
48Despacho nº. 4402/2014 de 11/11/2014. Voto do diretor André Pepitone da Nóbrega. 
 
Segundo consta na minuta do TAC disponível no site da ANEEL: “A Parnaíba II Geração de Energia S.A., 
sociedade subsidiária da Eneva S.A., sagrou-se vencedora no Leilão nº. 2/2011-ANEEL (A-3/2011), para 
comercializar energia elétrica da Usina Termelétrica denominada UTE Maranhão III. Os CCEARs celebrados 
pela Parnaíba com concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência do 
Leilão nº. 2/2011- ANEEL estabeleciam o início do suprimento de 400 MW médios para 1º de março de 2014 e 
450 MW médios a partir de 1º de janeiro de 2015”. Entretanto, até novembro de 2014, a UTE Maranhão III 
encontrava-se em situação de teste de suas Unidades Geradoras. Portanto, a Parnaíba e a Eneva apresentaram o 
pedido de celebração do TAC com intuito de mitigar os efeitos decorrentes desse atraso e equacionar as 
obrigações previstas nos CCEARs.  
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Analisando os despachos que constam no Anexo A, observamos que aumentou o 

número de decisões que julgaram o pedido de celebração do TAC, entre janeiro de 2011 e 

abril de 2015. Acreditamos que isso seja consequência do aumento do número de recursos que 

chegam à Diretoria Colegiada da agência com intuito de celebrar o compromisso de ajuste de 

conduta em substituição à penalidade aplicada. O gráfico abaixo ilustra essa evolução:  

 

 

 

Observamos que, enquanto em 2011 a agência julgou apenas 3 (três) pedidos feitos 

pelas concessionárias de serviço público solicitando a celebração do TAC, em 2014, esse 

número já havia subido para 8 (oito).  

Analisando apenas o primeiro quadrimestre de 2015, verificamos que o número de 

decisões que avaliaram o pedido do TAC foi superior ao ano de 2011 e já havia empatado 

com o ano de 2012. Ao que tudo indica, até o final de 2015, o número de decisões deverá 

superar o ano de 2014, o que nos faz concluir que o Termo de Compromisso de Ajuste de 

Conduta vem ganhando cada vez mais espaço dentro da agência.  

O gráfico abaixo mostra a comparação da quantidade de pedidos para a celebração do 

TAC que foram deferidos e indeferidos pela ANEEL nesses últimos anos:  
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Percebemos que, até 2013, a agência se mostrava resistente à celebração dos acordos 

substitutivos propostos. Em 2013, por exemplo, dos 6 (seis) pedidos feitos pelas 

concessionárias, a ANEEL não deu provimento a qualquer deles. A partir de 2014, houve uma 

mudança nesse sentido e, das 8 (oito) decisões analisadas, em 6 (seis) delas foi dado 

provimento para acolher o pedido e celebrar o Termo de Ajustamento de Conduta. 

Ainda não temos como afirmar se, em 2015, a agência vai manter o mesmo 

posicionamento de 2014 ou não, porque os dados analisados são apenas do primeiro 

quadrimestre e, portanto, muito recentes para se permitir a alguma conclusão a respeito.  

 
 

 3.3. Análise das decisões que indefeririam o pedido de celebração de TAC  

 
 

Neste item, concentramos nossa análise nas decisões que indeferiram o pedido de 

celebração do TAC para identificar as principais razões que levam a agência a rechaçar a 

celebração do compromisso de ajuste de conduta.   

Das 27 (vinte e sete) decisões analisados, em 16 (dezesseis) delas a Diretoria 

Colegiada da ANEEL indeferiu o pedido do TAC. As recusas foram motivadas pelos 

seguintes argumentos: (i) descumprimento das regras procedimentais previstas na REN 

1
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333/08, (ii) as ações propostas não se mostravam condizentes com a natureza do TAC, (iii) 

ausência de novos argumentos jurídicos que ensejassem a reforma da decisão, (iv) ações que 

seriam objeto do TAC ainda se encontravam pendentes de discussão em audiência pública e 

(v) não cabimento do recurso interposto.  

Das 16 decisões indeferindo o pedido de celebração do acordo substitutivo, 6 (seis) 

delas se deram em razão do descumprimento das regras procedimentais previstas na REN 

333/08. Nos despachos 185/2015, 1406/2013 e 1196/2013, o pedido não foi formulado em 

petição específica, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 2º da REN 333/0849. Já nos 

despachos 2258/2012 e 1497/2014, a Diretoria Colegiada da ANEEL negou provimento aos 

recursos porque não havia compatibilidade entre os fatos causadores das não conformidades 

constatadas e o objeto do TAC proposto50, em descompasso com o disposto no parágrafo 1º 

do artigo 9º da REN 333/0851. Por último, no despacho 448/2012, a agência reguladora 

ressaltou a impossibilidade de celebração do TAC quando não se atinge o percentual mínimo 

necessário de investimento, exigido pela agência52, que corresponde a 0,20% (vinte 

centésimos por cento) do montante do faturamento anual da compromissária do TAC.  

                                                           
49Art. 2º da REN 333/08: O TAC poderá ser solicitado por concessionárias, permissionárias ou autorizadas de 
serviços e instalações de energia elétrica, no curso do processo de fiscalização instaurado, a partir do 
recebimento do Termo de Notificação – TN pela notificada, até o prazo para interposição do recurso, à Diretoria 
da ANEEL, de que trata o artigo 33 da Resolução Normativa nº. 063, de 12 de maio de 2004. 
 
Parágrafo único: A solicitação para celebração de TAC deverá ser apresentada em petição específica, a qual 
receberá autuação própria e apensação ao processo fiscalizatório correspondente. 
 
50Voto do diretor José Jurhosa Junior no despacho nº. 1497/2014: “No caso em análise, verifica-se que 
concessionária propõe construir uma subestação no município de Portão com o objetivo de beneficiar cerca de 
10.000 clientes, reduzindo o impacto percebido pelos consumidores referente à variação do nível de tensão. No 
entanto, não há compatibilidade entre os fatos causadores das não conformidades e o objeto do TAC. Isso porque 
entre as infrações constam (i) medições de forma divergente do regulamento; (ii) cálculo incorreto dos resultados 
das medições amostrais trimestrais dos níveis de tensão; e (iii) regularização da tensão de fornecimento fora do 
prazo”.  
 
51Art. 9º, § 1º da REN 333/08: As metas e compromissos objeto do TAC deverão, no seu conjunto, ser 
compatíveis com as obrigações previstas nos regulamentos e contratos que regem a prestação de serviços de 
energia elétrica descumpridos pela concessionária, permissionária ou autorizada. 
 

52No despacho nº. 448/2012, a diretoria da agência deu parcial provimento ao recurso da AES Sul Distribuidora 
Gaúcha de Energia S.A., para reduzir a multa total, que havia sido aplicada anteriormente. Entretanto, em razão 
da redução da multa, que agora atingia o percentual de 0,0579% do faturamento líquido da empresa, esse 
percentual passou a ser menor do que o investimento mínimo necessário, de acordo com o disposto no artigo 12, 
da REN nº. 333, de 07 de outubro de 2008: “Art. 12. O valor do investimento previsto no Plano de Ações e/ou 
Investimentos constante do TAC não poderá ser inferior ao maior valor entre R$ 100.000,00 e 0,20% (vinte 
centésimos por cento) do montante do faturamento anual, nos casos de concessionários, permissionários e 
autorizados de instalações e serviços de energia elétrica, ou sobre o valor estimado da energia produzida, nos 
casos de autoprodução e produção independente, conforme definidos pela Resolução Normativa nº. 063, de 
2004”. 
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A Diretoria também indeferiu os pedidos de celebração dos acordos substitutivos, nos 

despachos 1178/2015, 3287/2014 e 612/2011, por constatar que as ações propostas não se 

mostravam condizentes com a natureza do instituto. Conforme já citado anteriormente, 

segundo o artigo 21 da REN 63/2004, com redação dada pela REN 333/08, a ANEEL pode 

firmar o TAC alternativamente à imposição de penalidade, visando adequar a conduta 

irregular às disposições regulamentares e/ou contratuais aplicáveis53. O voto do diretor 

Romeu Rufino, no despacho 1684/2011, descreve o objetivo da agência ao firmar um termo 

de ajustamento de conduta: 

Dentre os vários fundamentos para a celebração do TAC, pela natureza de 
seu objeto, há o interesse em se mitigar os efeitos da conduta apurada pela 
fiscalização, por meio de investimentos não remunerados. Assim, a 
concessionária assume uma postura pró-ativa de solucionar os problemas 
detectados, em benefício de seus consumidores, sem onerá-los por isso, por 
meio de instrumento próprio criado exatamente para beneficiar os usuários 
dos serviços54. 
 
 

Contudo, não é qualquer conduta irregular que pode ser ajustada por meio do TAC. No 

despacho 1178/2015, por exemplo, o diretor José Jurhosa Junior entendeu que as ações 

propostas pelas Centrais Elétricas da Paraíba S.A (EPASA), empresa autuada pela SFG, já 

deveriam ter sido implementadas e, além disso, não haveria contrapartida da empresa que 

beneficiasse o consumidor, dado que as ações propostas seriam apenas para manter as 

instalações em condições de operação, que não são condizentes com a natureza do TAC55. 

Leia-se, a seguir, o trecho do voto do diretor: 

 

Apesar do posicionamento favorável da SFG à assinatura do TAC, não 
considero adequada tal proposta, considerando que:  
a) as usinas foram contratadas na modalidade de disponibilidade. Essas 
deveriam ser despachadas em momentos de restrição de geração das demais 
usinas do Sistema Interligado Nacional, fato que ocorreu com limitações de 
operação das usinas da EPASA, o que se caracteriza um fato grave;  
b) as ações propostas pelo Agente já deveriam ter sido implementadas desde 
a sua entrada em operação;  

                                                                                                                                                                                     

 
53Art. 21 da REN 63/2004: Poderá a ANEEL, alternativamente à imposição de penalidade, firmar com a 
concessionária, permissionária ou autorizada de serviços e instalações de energia elétrica termo de compromisso 
de ajuste de conduta, visando à adequação da conduta irregular às disposições regulamentares e/ou contratuais 
aplicáveis, conforme regulamentação específica. (Redação dada pela REN ANEEL 333 de 07/10/2008). 
 
54Trecho do voto do diretor Romeu Rufino no despacho nº. 1684/2011.  
 

55Voto do diretor José Jurhosa Junior no despacho nº. 1178/2015. 
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c) não há contrapartidas do Agente que beneficie o consumidor, dado que as 
ações pretendidas pela EPASA são apenas para manter as instalações em 
condições de operação, não trazendo qualquer eficiência adicional às 
unidades geradoras56.  

 

Nesse mesmo sentido, o diretor Romeu Donizete Rufino, no despacho 612/2011, não 

aceitou o pleito da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA), que propôs um Plano de 

Ações apenas para questões de manutenção57. 

Portanto, não é qualquer mera irregularidade que leva à celebração do acordo 

substitutivo58. A agência sempre considera o interesse público envolvido, se as ações 

propostas trarão benefícios aos consumidores e se são condizentes com a natureza do TAC.  

Com relação aos demais despachos, em 2 (dois) deles59, não foi possível verificar os 

argumentos levantados pela agência, uma vez que, no site da ANEEL, não está disponível a 

fundamentação completa das decisões60.  

Nos despachos 4360/2013 e 3640/2013, a diretoria da agência negou provimento aos 

recursos da CEB Distribuição S.A. e do Operador Nacional do Sistema, sustentando que os 
                                                           
56Trecho do voto do diretor José Jurhosa Junior no despacho nº. 1185/2015.  
 
57Trecho do relatório e voto do diretor Romeu Donizete Rufino, no despacho nº. 612/2011: “Em 10 de maio de 
2010, a Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade lavrou o Auto de Infração nº. 058/2010-
SFE, contra a Companhia de Eletricidade do Amapá – CEA, com multa de  R$ 1.551.063,09 (1,00%), em função 
da transgressão dos indicadores de qualidade de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora 
– DEC e de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora – FEC, do ano de 2009. Não se 
recorreu contra a autuação, contudo, a CEA solicitou a celebração de um Termo de Ajuste de Conduta – TAC 
(...). Apesar de a SFE ter oportunizado a instrução processual do TAC, com todas as orientações pertinentes, a 
CEA não atendeu as condições mínimas para a sua celebração. De início, pretendeu estabelecer um Plano de 
Ação para questões de manutenção, que não são próprias desse instrumento. Em seguida, aceitou discutir 
investimentos, contudo, sua proposta contém uma série de inconsistências, as quais não foram sanadas, mesmo 
com a concessão de reiterados prazos para manifestação e adequações. Desse modo, o pleito não atendeu aos 
critérios e requisitos para celebração de Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta entre a ANEEL e a CEA, 
portanto, acato a análise conjunta da SFE e PGE, para negá-lo”.  
 
58No despacho nº. 3287/2014, a diretoria da agência não acolheu o pedido de celebração do TAC feito pelo 
Operador do Sistema Nacional, entendendo que: “(...) o Auto de Infração foi lavrado em decorrência de falhas de 
procedimentos operacionais cujo prejuízo, conforme bem salientou a SFE, é imensurável e que não mais podem 
ser sanadas, além de inexistirem investimentos associados às irregularidades encontradas capazes de evitar 
situações similares no futuro”. 

 
59São eles: 662/2015 e 1756/2012.  
 
60No despacho1759/2012, só está disponível no site da ANEEL o extrato da decisão, mas não consta a 
fundamentação completa. Apenas dispõe que o pedido de celebração do TAC foi indeferido com base nas razões 
apresentadas na Nota Técnica nº. 218 – A/2012 – SFF/ANEEL. Entretanto, não foi possível ter acesso à Nota 
Técnica. O mesmo ocorre com o Despacho nº. 662/2015, que só consta no site da ANEEL o extrato da decisão, 
sem a fundamentação completa, dispondo apenas que a agência não acatou as alegações apresentadas pela 
autuada.   
 



27 

 

recorrentes não apresentaram argumentos jurídicos capazes de reformar as decisões que 

haviam sido tomadas anteriormente e que aplicaram as devidas penalidades61.  

No despacho 3756/2014, por sua vez, a maioria dos investimentos apresentados pela 

Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE), vistos como passíveis de 

serem considerados para conversão da multa em TAC, já se encontrava em curso e, portanto, 

não havia mais a possibilidade de celebrar o acordo substitutivo62. No despacho 2782/2011, a 

agência nem chegou a conhecer o recurso interposto pela Companhia Piratininga de Força e 

Luz (CPFL) Piratininga63 e, por fim, no despacho 1496/2013, a agência não aceitou a 

celebração do TAC, porque as ações-objeto do acordo a ser firmado ainda estavam pendentes 

de discussão em audiência pública. 

A partir da análise das decisões mencionadas anteriormente, parece-nos que a 

celebração do TAC deve seguir todo um rito formal, com critérios e procedimentos 

específicos e, ainda, que a agência tem sido rigorosa, nesse sentido. 

 
 

                                                           
61Leia-se o voto-vista do diretor André Pepitone da Nóbrega, no despacho 360/2013: “Verifica-se, portanto, que 
não há controvérsia remanescente. O detalhamento sobre as penalidades foi carreado aos autos, estando o 
processo concluso. Diante da ausência de fatos novos no processo, que ensejassem encaminhamento diverso, 
acompanho o Voto do Diretor-Relator no sentido de indeferir o pedido de celebração de Termo de Ajustamento 
de Conduta - TAC, nos termos apresentados pela CEB Distribuição S.A”.  
Já no despacho 3640/2013, o diretor Edvaldo Alves de Santana, ao analisar o recurso interposto pelo Operador 
do Sistema Nacional, entendeu o seguinte: “Quanto à proposta de celebração de um TAC, tanto a SFE quanto a 
PGE, via Parecer nº. 0094/2013-PGE/ANEEL, concluem que não existem argumentos jurídicos no recurso do 
ONS que imponham a reforma da autuação e nem tampouco a assinatura de TAC em substituição à multa 
aplicada pelo AI”.  
 
62Voto do diretor André Pepitone da Nóbrega, no despacho 3756/2014: “Inicialmente, ressalta-se que, entre a 
emissão do Auto de Infração, julho de 2011, e agosto de 2013, quando a SFG apresentou o juízo de 
reconsideração, registraram-se nos autos diversas tratativas entre a Fiscalização e o Agente para viabilizar a 
celebração de TAC em substituição à multa. Na ocasião, encontrava-se em curso nesta Agência a revisão da 
Resolução Normativa nº. 129, de 20 de dezembro de 2004, visando estabelecer novos procedimentos para 
reembolso do custo de combustíveis de empreendimentos que utilizassem carvão mineral nacional, por 
intermédio da Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, caso da UTE Presidente Médici. A proposta, em 
processo final de aprovação, previa a criação de indicadores de ganho de eficiência líquida em MW.h/m³ ou 
MW.h/t das plantas beneficiadas. A SFG optou por aguardar a conclusão do processo de aprovação da nova 
Resolução Normativa, de modo a definir, em conformidade com a nova Resolução, os parâmetros de eficiência 
que a UTE Presidente Médici deveria alcançar. Nesse período, contudo, a maioria dos investimentos 
apresentados como passíveis de serem considerados para conversão da multa em TAC já se encontrava em 
curso”.  
 
63A CPFL interpôs recurso retido contra decisão que se manifestou, desfavoravelmente, à celebração do TAC. 
Entretanto, a companhia já havia interposto outro recurso contra o Auto de Infração que aplicou a multa. A 
diretoria da ANEEL entendeu que não fazia sentido permitir a interposição de recurso retido quando já manejado 
recurso contra o Auto de Infração.  
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3.4. Análise das decisões que acolheram o pedido de celebração do TAC 

 
 
 Passamos, agora, à análise das decisões que acolheram o pedido de celebração do 

TAC, a fim de verificar se a multa inicialmente aplicada foi substituída por obrigação de 

investimento e, em caso positivo, avaliar se esse valor foi inferior, igual ou superior ao valor 

da penalidade inicialmente aplicada.   

Das 27 (vinte e sete) decisões analisadas, em 11 (onze) delas, a ANEEL acolheu o 

pedido do TAC. Geralmente, a agência leva em consideração as seguintes variáveis para 

firmar o acordo substitutivo: (i) se as ações propostas estão alinhadas com a melhoria da 

qualidade dos serviços, (ii) se o investimento que a empresa está disposta a realizar está 

relacionado com a conduta que originou o processo de fiscalização e (iii) se trará benefícios 

ao consumidor.  

No despacho 1510/2012, por exemplo, foi analisado o recurso interposto pela AES 

SUL Distribuidora Gaúcha de Energia S.A., contra o Auto de Infração nº. 005/2010-GPE 

aplicado pela Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio 

Grande do Sul (AGERGS), referente ao descumprimento das metas dos indicadores de 

continuidade DEC e FEC64. Em sua defesa, a distribuidora solicitou a celebração do Termo de 

Ajuste de Conduta em substituição à penalidade de multa aplicada. No voto do diretor 

Edvaldo Alves de Santana, fica evidente que o fator decisivo para acolher o pedido pleiteado 

foi a constatação dos benefícios na qualidade do serviço que decorrerão dos investimentos que 

a concessionária se obrigou a realizar:  

 
 

Conforme Plano de Ações/Investimentos encaminhado pela AES SUL (...), 
as obras constantes do TAC são estimadas em R$ 6.524.490,00, que 
corresponde à multa que seria aplicada. Tal valor será investido na melhoria 
do sistema elétrico e em obras de construção e reforços em subestações de 
distribuição, de sua área de concessão65.  
 

 A melhora na qualidade do serviço prestado está diretamente relacionada aos 

benefícios gerados aos consumidores. Em grande parte das decisões analisadas, a diretoria 

aponta como fator decisivo para aceitar a proposta do TAC os benefícios gerados aos 

                                                           
64Relatório do despacho 1510/2012.  
 
65Trecho do voto do diretor Edvaldo Alves de Santana no despacho 1510/2012. 
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consumidores.  Vejamos, como exemplo, o trecho do voto do diretor Romeu Donizete Rufino, 

no despacho 1684/2011:  

 
 

Em suma, acato o pleito de TAC, o qual se mostra pertinente por obrigar a 
concessionária a investir na correção das não conformidades em seu sistema 
de distribuição, mediante a alocação de recursos adicionais. Assim, a 
proposta gera evidentes benefícios para os consumidores, como alternativa à 
imposição de multa, e minimiza os efeitos das transgressões, com 
investimentos adicionais e não remunerados pelas tarifas66. 
 

 
 Diante desse universo de decisões analisadas, constatamos que os elementos 

identificados acima como decisivos para a agência acolher o pedido de celebração do TAC 

indicam que as ações propostas devem sempre estar atreladas à melhora na qualidade do 

serviço e, consequentemente, trazer benefícios aos consumidores. Vale destacar, todavia, que 

os investimentos a serem realizados não podem consistir em obrigações já previstas nos 

contratos com as concessionárias. Ademais, esses investimentos devem estar sempre 

relacionados, diretamente, com a infração que tenha acarretado o processo de fiscalização.  

 

3.5 Análise sobre os valores envolvidos nos TACs 

 
 

 A terceira e última etapa da nossa análise consiste em verificar se, nos despachos que 

deferiram o pedido de celebração do TAC, a multa inicialmente aplicada foi substituída por 

obrigação de investimento e, em caso positivo, se o valor a ser investido foi menor, igual ou 

superior ao valor da penalidade inicialmente aplicada.  

Segundo o artigo 3º, inciso I da REN 333/08, uma vez deferido o pedido de celebração 

do TAC, os interessados deverão apresentar um plano de ações e/ou investimentos a serem 

realizados, conforme o caso67. Em todos os despachos analisados, a Diretoria Colegiada da 

agência decidiu substituir a multa aplicada por obrigações de investimentos, à exceção do 

                                                           
66Trecho do voto do diretor Romeu Donizete Rufino no despacho 1684/2011.    

 
67Art. 3º da REN 333/08: A solicitação será encaminhada ao Superintendente de Fiscalização da ANEEL a quem 
a matéria seja afeta, que deverá elaborar análise técnica sobre o pedido, observado que:  
 
I - se favorável, indicará as condições para a formalização do TAC, incluindo o cálculo da multa passível de ser 
aplicada, quando for o caso, para fins de ajustamento de um Plano de Ações e/ou Investimentos a serem 
realizados pela interessada e posterior submissão da proposta resultante para deliberação da Diretoria; 
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despacho 4402/2014. No referido caso, como já salientado no tópico 3.1, não houve aplicação 

de multa, e o TAC celebrado com a Parnaíba II Geração de Energia S.A. e Eneva S.A. 

consistia no equacionamento das obrigações previstas nos Contratos de Comercialização de 

Energia Elétrica no Ambiente Regulado, em razão do atraso do início da operação comercial 

da Usina Termelétrica Maranhão III. Esse foi o único caso em que não foi apresentado um 

plano de investimento, mas, sim, um plano de ações para readequar as disposições previstas 

nos CCEARs.  

 A REN 333/08 estabelece que o valor do plano de ações e/ou investimentos que deve 

constar no TAC não poderá ser inferior ao maior valor entre R$ 100.000,00 e 0,20% do 

faturamento anual das empresas68. Na maior parte das decisões analisadas, a agência 

determinou que o valor dos investimentos a serem realizados com a celebração do acordo 

substitutivo deveria corresponder ao valor da multa que havia sido aplicada anteriormente69.  

Contudo, nos despachos 1259/2014 e 2126/2012, o valor constante no plano de obras e 

investimentos foi menor que o valor da multa. No despacho 1259/2014, por exemplo, a 

diretoria da agência analisou o recurso administrativo interposto pela Celesc Distribuição S.A 

em face do Auto de Infração lavrado pela SFE, responsável por aplicar uma multa no valor de 

R$ 8.438.558,15 (oito milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, quinhentos e cinquenta e oito 

reais e quinze centavos). A diretoria, ao analisar o recurso, reduziu o valor da penalidade a ser 

incorporada no TAC, na modalidade de investimentos, porque isentou a concessionária de 

algumas infrações apontadas pela SFE, que decorreram da impossibilidade de retirar ninhos 

de João-de-Barro, pássaros protegidos legalmente, em razão da legislação ambiental70. 

Vejamos o trecho do diretor André Pepitone da Nóbrega: 

 
Sobre a proposta de TAC, consiste-se na realização de investimentos não 
remunerados, em benefício dos consumidores, e na apresentação de plano de 
regularização das não conformidades, o qual será detalhado pela Celesc-D e 

                                                           
68Art. 12 da REN 333/08: O valor do investimento previsto no Plano de Ações e/ou Investimentos constante do 
TAC não poderá ser inferior ao maior valor entre R$ 100.000,00 e 0,20% (vinte centésimos por cento) do 
montante do faturamento anual, nos casos de concessionários, permissionários e autorizados de instalações e 
serviços de energia elétrica, ou sobre o valor estimado da energia produzida, nos casos de autoprodução e 
produção independente, conforme definidos pela Resolução Normativa nº. 063, de 2004. 
 
69Vide os despachos nº. 1510/2012, 955/2015 e 704/2015.  
 
70 Voto do diretor André Pepitone da Nóbrega no despacho 1259/2014: “Segundo a PGE, excepcionalmente 
pode-se extrair ‘vergastados ninhos de pássaros’ da rede elétrica, desde que com autorização prévia do Órgão 
Ambiental. Assim, como o IBAMA, em 2011, possibilitou a extração somente entre abril a agosto, sugere-se que 
não houve omissão da CELESC-D e que a ausência de culpabilidade motiva a revisão da dosimetria”. 
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deliberado pela ANEEL, com apoio e instrução pela SFE (...). Quanto ao 
valor da penalidade a ser incorporada no TAC, na modalidade de 
investimentos, indica-se necessidade de revisão da dosimetria. Conforme 
examinado, parte das não conformidades N.5 e N.7 envolvem óbices 
ambientais e acata-se a recomendação da PGE para se considerar aspectos de 
culpabilidade na dosimetria (...).  
Os valores para o item Gravidade das Infrações N.5 e N.7, portanto, são R$ 
66.430,67, e R$ 62.705,59, que se propõe a anular, com o seguinte ajuste:  

 

 

Quanto aos demais aspectos de dosimetria, não há excesso nem o baixo 
potencial lesivo para fundamentar a conversão das multas em advertência. 
Assim, acompanha-se a motivação da SFE nos demais quesitos, devendo o 
valor de R$ 7.777.976,49 compor o TAC71.  
 
 

 Nesse mesmo sentido, no despacho 2126/2012, que analisou o recurso administrativo 

interposto pela Energisa Minas Gerais – Distribuidora de Energia S.A. (EMG), a multa que 

inicialmente tinha sido aplicada pela SFE era no valor de R$ 942.120,17 (novecentos e 

quarenta e dois mil e cento e vinte reais e dezessete centavos). Após analisar os argumentos 

levantados pela distribuidora72, a diretoria decidiu, favoravelmente, ao pedido de celebração 

do TAC e concluiu pela viabilidade técnica do plano de ações e investimentos apresentado, no 

valor estimado de R$ 871.958,00 (oitocentos e setenta e um mil e novecentos e cinquenta e 

oito reais), ou seja, valor inferior ao da penalidade inicialmente aplicada. Vejamos o trecho do 

voto do diretor Romeu Donizete Rufino:  

 
 

Com relação ao valor da penalidade, a SFE verificou de fato a necessidade 
de sua revisão, dando ciência à Concessionária sobre a correção efetuada, a 
qual não apresentou nenhuma consideração adicional sobre o tema. Assim, o 
valor final da multa foi fixado em R$ 849.260,10 (...).  

O compromisso proposto pela Concessionária atende a finalidade principal 
do TAC, pois o Plano proposto irá beneficiar conjuntos onde ocorreram as 
violações dos indicadores de continuidade DEC e FEC no ano de 2008, 

                                                           
71Trecho do voto do diretor André Pepitone da Nóbrega no despacho 1259/2014.   
 
72Trecho do voto do diretor Romeu Donozete Rufino no despacho 2126/2012: “Em seu recurso, a EMG requereu 
a redução do valor da penalidade aplicada considerando a necessidade de adequação dos valores de compensação 
relativos à violação de DIC e FIC a serem abatidos do valor final da multa e de correção de suposto erro material 
ocorrido quando de sua definição. Solicitou, ainda, que fosse celebrado TAC visando à adequação da conduta 
irregular.  
Com relação ao valor da penalidade, a SFE verificou, de fato, a necessidade de sua revisão, dando ciência à 
Concessionária sobre a correção efetuada (...)”. 
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proporcionando maior flexibilidade operativa e a melhoria da qualidade da 
energia entregue aos consumidores. 

Conforme pode ser observado no quadro abaixo, as obras constantes do TAC 
são estimadas em R$ 871.959,00. Esse investimento será tratado como 
Obrigações Especiais, nos termos do que determina a Resolução Normativa 
nº. 333/2008 e a Cláusula Décima Segunda do próprio TAC73.  
 
 

Em sentido oposto, no despacho 1684/2011, que analisou o pleito da Light Serviços de 

Eletricidade S.A, a agência deferiu a celebração do TAC em um valor estimado que superou o 

valor da multa inicialmente aplicada. Em 17 de fevereiro de 2010, a SFE lavrou o Auto de 

Infração nº. 007/2010-SFE contra a distribuidora, em decorrência de interrupções no 

fornecimento de energia elétrica, ocorridas em novembro/2009. Posteriormente, a Light 

interpôs o recurso administrativo solicitando a celebração do compromisso de ajuste de 

conduta. O valor das obras e investimentos a serem realizados, entretanto, acabou superando o 

valor da penalidade aplicada. Leia-se o voto do diretor Romeu Donizete Rufino: 

 
 

(...) o próprio relatório da equipe de fiscalização concluiu que, para fazer 
face aos pontos vulneráveis da rede, seria necessário “implantar um plano de 
investimento em médio/longo prazo na rede subterrânea” (fl. 64), e o ajuste 
de conduta visa exatamente propiciar esta melhora, por meio da aquisição e 
implantação de equipamentos, sem onerar os consumidores da LIGHT (...). 

Sobre as vantagens esperadas, assevera-se que o investimento do TAC será 
26% maior do que a multa, sem repasse tarifário, no monitoramento das 
câmaras do sistema subterrâneo. Para tanto, haverá automação dessas 
câmaras, em número mínimo de 385 componentes dos Sistemas Radial e 
Reticulado, para incremento da segurança e confiabilidade do sistema, numa 
ação preventiva relevante74.  
 
 

 Vale ressaltar que, nos despachos 3355/2014, 1496/2014 e 1152/2014, a agência 

aceitou a celebração do TAC alternativamente à multa inicialmente aplicada, contudo, não foi 

mencionado, expressamente, o valor a ser investido a título de obras e investimentos. Por 

outro lado, no despacho 1495/2014, foi expressamente mencionado o valor constate do plano 

de ações (R$ 40.388.460, 64 – quarenta milhões, trezentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e 

                                                           
73Trecho do voto do diretor Romeu Donizete Rufino no despacho 2126/2012. Há uma divergência no valor do 
plano de ações e investimento, que acreditamos que tenha sido um erro de digitação. Enquanto, em um primeiro 
momento, o relator determina que o valor será de R$ 871.959,00, posteriormente, quando apresenta a tabela 
discriminando as obras que receberão os investimentos, o valor citado é R$ 871.958.  
 
74Trecho do voto do diretor Romeu Donizete Rufino no despacho 1684/2011. 
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sessenta reais e sessenta e quatro centavos); entretanto, não conseguimos ter acesso ao valor 

das penalidades aplicadas anteriormente. 

 Acreditamos que a fase mais importante do processo de análise do pedido de 

celebração do TAC deva ser a avaliação do valor a ser revertido em obras e investimentos, 

uma vez que deve ser arbitrado de modo que solucione os problemas detectados e, ao mesmo 

tempo, não sirva de incentivo para o cometimento de novas transgressões.   
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CONCLUSÃO 

 
 

 As tradicionais formas de atuação da Administração Pública pautadas apenas em atos 

imperativos e unilaterais já não conseguem mais atender a determinadas finalidades públicas. 

Os dados do TCU evidenciam essa realidade ao demonstrarem que é relativamente baixo o 

percentual de arrecadação das multas aplicadas pelas agências reguladoras, colocando em 

xeque a efetividade do método sancionatório tradicional adotado pela Administração75.  

 No âmbito da regulação, o Termo de Ajustamento de Conduta surge como alternativa 

na tentativa de garantir a eficiência da atividade regulatória, nos casos em que a mera 

aplicação da sanção não se mostra suficiente para atingir determinadas finalidades públicas. 

Como muito bem colocado pelo diretor da ANEEL, Romeu Rufino, no despacho 1684/2011 

já citado anteriormente, com a celebração do TAC, o agente infrator assume uma postura pró-

ativa, solucionando os problemas sem onerar os consumidores.  

Nesta pesquisa, tivemos a oportunidade de constatar que os fatores considerados pela 

ANEEL como decisivos para firmar o acordo substitutivo estão, na maioria das vezes, 

relacionados aos avanços na qualidade do serviço prestado e aos benefícios gerados aos 

consumidores, a partir desses investimentos. Deve-se fazer a ressalva de que tais 

investimentos não podem consistir em obrigações já previstas nos contratos com as 

concessionárias.  

 Além disso, geralmente, a agência determina que o valor dos investimentos a serem 

realizados com a celebração do TAC deve ser correspondente ao valor da multa que havia 

sido aplicada anteriormente, tendo havido um caso em que o valor dos investimentos 

ultrapassou o valor da penalidade. Isso acaba servindo como um incentivo para que as 

empresas não pratiquem novas infrações, porquanto, a celebração do TAC não constitui uma 

vantagem pecuniária para a empresa que é infratora.  

 Não queremos dizer que o instituto da multa está em decadência. Nosso objetivo 

consistiu em ressaltar que, hoje, a atuação reguladora da Administração Pública não deve se 

resumir à aplicação de penalidades e multas administrativas. Atualmente, existem diversos 

                                                           
75KATO, Mariana Almeida. Os acordos substitutivos e o termo de ajustamento de conduta (Lei nº. 
7.347/85). Monografia apresentada ao Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, 2012, p. 50. 
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instrumentos, tal como os Termos de Ajustamento de Conduta, que são capazes de garantir a 

efetividade das finalidades públicas, se corretamente aplicados.   
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76Todas as informações que constam na coluna “objeto” foram retiradas de trechos das ementas e dos relatórios 
dos despachos analisados. 
 
77Todas as informações que constam na coluna “A ANEEL acolheu o pedido de celebração de TAC?” foram 
retiradas de trechos das ementas e dos relatórios dos despachos analisados. 
 
78Todas as informações que constam na coluna “A multa inicialmente aplicada foi substituída por obrigação de 
investimento? Em caso positivo, o valor foi menor, igual ou maior ao valor da multa?” foram retiradas de trechos 
das ementas e dos relatórios dos despachos analisados. 

Nº Despacho Interessado Objeto76 A ANEEL acolheu o pedido de 
celebração de TAC77?  

 
 
 

A multa inicialmente 
aplicada foi 

substituída por 
obrigação de 

investimento? Em 
caso positivo, o valor 
foi menor, igual ou 
maior ao valor da 

multa78?  
1. 1178/2015 

de 
22/04/2015 

Centrais 
Elétricas da 

Paraíba S.A – 
EPASA 

Recurso administrativo 
interposto pela 

EPASA, com pedido 
de celebração de TAC, 

em face do auto de 
infração nº. 001/2013 
lavrado pela SFG, a 
qual aplicou multa à 

infratora por não 
atender às solicitações 
de despacho efetuadas 

pelo Operador 
Nacional do Sistema e 

pela conservação 
inadequada de bens e 
instalações das Usinas 

Termelétricas 
Termonordeste e 

Termoparaíba e outros 
procedimentos em 
desacordo com os 
requisitos legais, 
regulamentares e 

contratuais aplicáveis. 

Não. A Diretoria da agência 
decidiu por manter a penalidade 

de multa ao invés de acatar a 
proposta de assinatura de TAC, 
entendendo que: (i) as usinas 

foram contratadas na 
modalidade de disponibilidade 

e, portanto, deveriam ser 
despachadas em momentos de 

restrição de geração das demais 
usinas do Sistema Interligado 

Nacional, fato que ocorreu com 
limitações de operação das 

usinas da EPASA, 
caracterizando fato grave; (ii) as 
ações propostas pela EPASA já 

deveriam ter sido 
implementadas desde a sua 

entrada em operação; e (iii) não 
haveria contrapartidas da 

EPASA que beneficiassem os 
consumidores, dado que as 

ações pretendidas seriam apenas 
para manter as instalações em 
condições de operação, não 
trazendo qualquer eficiência 

adicional às unidades geradoras. 

- 
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2. 955/2015 de 
07/04/2015 

Ampla 
Energia e 

Serviços S/A - 
Ampla 

Carta 008-DR 15, 
protocolada pela 

Ampla com pedido de 
celebração de TAC 
alternativamente à 
multa aplicada, no 

valor de R$ 
17.884.359,13 

(dezessete milhões, 
oitocentos e oitenta e 
quatro mil, trezentos e 
cinquenta e nove reais 
e treze centavos), em 

decorrência do auto de 
infração nº. 101/2014-

SFE/ANEEL.  

Sim. A Diretoria da agência 
considerou admissível a 

celebração do TAC, 
alternativamente à multa, 
solicitando que a Ampla 

apresentasse detalhadamente o 
Plano de Ações e Investimentos, 

em até 60 (sessenta) dias da 
publicação da decisão ou na 
data determinada quando da 
deliberação do Processo nº 

48500.003747-2012-57, o que 
ocorrer primeiro. 

A Diretoria da agência 
aceitou a substituição 
da multa aplicada por 

obrigação de 
investimento. Contudo, 

até o presente 
momento, a Ampla 

não havia apresentado 
o Plano de Ações e 
Investimentos. O 

diretor Reive Barros 
dos Santos afirmou em 

seu voto que, para a 
elaboração do Plano de 
Investimentos, deveria 
ser considerado pelo 

menos o valor da 
penalidade aplicada.  

3. 704/2015 de 
17/03/2015 

Celg 
Distribuidora 

S.A.  

Pedido de 
reconsideração 

interposto pela Celg em 
face do Despacho nº. 

2.830/2014, que negou 
provimento ao pedido 
de celebração de TAC, 
em substituição à multa 
aplicada pela Agência 
Goiana de Regulação, 

Controle e Fiscalização 
de Serviços Públicos 
(AGR), no valor total 
de R$ 56.109.667,90 

(cinquenta e seis 
milhões, cento e nove 

mil, seiscentos e 
sessenta e sete reais e 
noventa centavos).  

Sim. A Diretoria da agência deu 
provimento ao pedido de 

reconsideração interposto e 
acolheu o pedido de celebração 

do TAC.   

A Diretoria da agência 
aceitou a substituição 
da penalidade aplicada 

por obras de 
melhorias. A Celg 

ressaltou que o valor 
dos investimentos 
deveria consistir 

integralmente no valor 
da penalidade imposta 
(R$ 56.109.667,90).  

4. 662/2015 de 
12/03/2015 

Companhia de 
Celulose e 
Papel do 
Paraná 

(COCELPA) 

Recurso administrativo 
interposto pela 

COCELPA, com 
pedido de celebração 
de TAC, em face do 
auto de infração nº. 

1.001/2013, em que a 
SFG aplicou uma multa 

no valor de R$ 
203.112,58 (duzentos e 
três mil e cento e doze 
reais e cinquenta e oito 

centavos).  

Não. Apesar de conhecer por 
tempestiva a proposta de 

celebração do TAC, a Diretoria 
não acolheu as alegações 

apresentadas pela COCELPA. 
Não conseguimos ter acesso à 
íntegra do voto para analisar os 

argumentos levantados pela 
Diretoria para não acolher o 

pedido da COCELPA.  

- 

5. 185/2015 de 
27/01/2015 

Companhia 
Elétrica de 

Brasília (CEB) 
Distribuição 
S.A. (CEB-

DIS) 

Recurso administrativo 
interposto pela  

CEB-DIS, com pedido 
de celebração de TAC 

em face do auto de 
infração nº 24/2013, 

lavrado pela SFE, que 
aplicou multa no valor 
de R$ 11.048.017,02 

(onze milhões, 

Não, a Diretoria da agência não 
aceitou o pedido de celebração 

do TAC, em razão do 
descumprimento das regras de 

procedimento previstas nos 
artigos 2º e 3º da REN nº. 

333/2008, na medida em que 
apresentou o pedido 

solidariamente ao recurso 
administrativo, abstendo-se de 

- 
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79Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional.  
 

quarenta e oito mil, 
dezessete reais e dois 

centavos), em razão do 
descumprimento do 

disposto no Módulo 8 
do PRODIST79, 

referente aos 
procedimentos de 

coleta de dados e de 
apuração dos 
indicadores de 
continuidade 

individuais e coletivos, 
pagamento das 
compensações 

financeiras devidas aos 
consumidores e a 
recomposição dos 

indicadores globais dos 
conjuntos de unidades 

consumidoras. 

apresentá-lo em petição 
específica. 

6. 4402/2014 
de 

11/11/2014 

Parnaíba II 
Geração de 

Energia S.A. e 
Eneva S.A. 

Pedido apresentado 
pela Parnaíba e pela 

Eneva de celebração de 
TAC para 

equacionamento das 
obrigações previstas 

nos Contratos de 
Comercialização de 
Energia Elétrica no 
Ambiente Regulado 

(CCEARs) decorrentes 
do Leilão nº. 2/2011-
ANEEL, em razão do 

atraso do início da 
operação comercial da 

Usina Termelétrica 
Maranhão III.  

Sim, foi dado provimento ao 
pedido para aceitar a nova 
proposta do TAC, com os 
ajustes necessários para 

equacionamento das obrigações 
previstas nos CCEARs. 

Não houve aplicação 
de multa, o TAC foi 

celebrado para o 
equacionamento das 
obrigações previstas 

nos Contratos de 
Comercialização de 
Energia Elétrica no 
Ambiente Regulado 

(CCEARs) decorrentes 
do Leilão nº. 2/2011-

ANEEL (A-3).  

7. 3756/2014 
de 

16/09/2014 

Companhia de 
Geração 

Térmica de 
Energia 
Elétrica 

(CGTEE) 

Recurso administrativo 
interposto pela 

CGTEE, com pedido 
de celebração de TAC, 

em face do auto de 
infração nº. 

1.010/2011, lavrado 
pela SFG, a qual 
aplicou multa dos 

Grupos II e III pela 
operação e manutenção 

da UTE Presidente 
Médici Fases A e B em 

desacordo com os 
requisitos legais, 
regulamentares e 

contratuais aplicáveis.  

Não. A Diretoria negou 
provimento ao recurso 

administrativo, mantendo a 
penalidade de multa. Isso 

porque, entre a emissão do auto 
de infração em julho de 2011 

até agosto de 2013, registraram-
se nos autos diversas tratativas 
para viabilizar a celebração do 

TAC. Na ocasião, encontrava-se 
em curso a revisão da Resolução 

Normativa nº. 129, de 
20/12/2004, visando estabelecer 

novos procedimentos para 
reembolso do custo de 

combustíveis de 
empreendimentos que 

utilizassem carvão mineral 
nacional, por intermédio da 

- 
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Conta de Desenvolvimento 
Energético (CDE), caso da UTE 
Presidente Médici. A SFG optou 

por aguardar a aprovação da 
nova Resolução Normativa, 
para definir os parâmetros de 

eficiência que a UTE Presidente 
Médici deveria alcançar. 
Contudo, nesse período, a 
maioria dos investimentos 

apresentados como passíveis de 
serem considerados para 

conversão da multa em TAC já 
se encontrava em curso e não se 

observaram ganhos reais ao 
sistema e à segurança 

energética. Portanto, a Diretoria 
da agência decidiu por manter a 

penalidade imposta.  
8. 3355/2014 

de 
26/08/2014 

Companhia de 
Eletricidade 
do Estado da 

Bahia 
(COELBA) 

Recurso administrativo 
interposto pela 

COELBA, com pedido 
de celebração de TAC, 

em face do auto de 
infração lavrado pela 

SFE, que aplicou 
penalidade de multa no 

valor de R$ 
6.960.587,22 (seis 

milhões, novecentos e 
sessenta mil, 

quinhentos e oitenta e 
sete reais e vinte dois 

centavos), em 
decorrência de 
fiscalização dos 

procedimentos técnicos 
e operacionais.   

Sim, a Diretoria da agência: (i) 
reduziu a multa para R$ 

2.320.195,67 (dois milhões, 
trezentos e vinte mil, cento e 

noventa e cinco reais e sessenta 
e sete centavos) em caso de 

desistência do TAC, (ii) 
considerou admissível a 

celebração do TAC 
alternativamente à multa do 

auto de infração, determinando 
que a COELBA apresentasse, 
detalhadamente, o Plano de 

Ações e Investimentos, em até 
10 (dez) dias da publicação da 

decisão e (iii) suspender a 
execução da multa até a 

deliberação do TAC e a sua 
assinatura, no prazo a ser fixado 

pela ANEEL. 

A Diretoria da agência 
aceitou substituir a 
multa aplicada por 

obrigação de 
realização de 

investimentos não 
remunerados, em 

benefício dos 
consumidores, e na 
apresentação de um 

plano de regularização 
das não 

conformidades. Não 
foi mencionado, 

expressamente, o valor 
a ser investido a título 

de obras e 
investimentos. 

9. 1497/2014 
de 

13/05/2014 

AES Sul 
Distribuidora 
Gaúcha de 

Energia S.A. 

Recurso administrativo 
interposto pela AES 
Sul, com pedido de 

celebração de TAC, em 
face do auto de 

infração nº. 59/2013, 
lavrado pela SFE, que 

aplicou a multa no 
valor de R$ 

5.838.511,17 (cinco 
milhões, oitocentos e 

trinta e oito mil, 
quinhentos e onze reais 
e dezessete centavos), 

em razão do 
descumprimento do 

disposto no Módulo 8 
do PRODIST.  

Não. A Diretoria da agência 
negou provimento ao recurso 

administrativo, porque, na 
proposta do TAC apresentada 
pela concessionária, não havia 
compatibilidade entre os fatos 

causadores das não 
conformidades e o objeto do 

TAC.  
 
 

- 

10. 1496/2014 
de 

13/05/2014 

Energisa 
Minas Gerais 

(EMG) –

Pedido de celebração 
de TAC interposto pela 
Energisa referente ao 

Sim. A Diretoria da agência 
aceitou o pedido de celebração 

do TAC alternativamente à 

A Diretoria da agência 
aceitou substituir a 
multa aplicada pelo 
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Distribuidora 
de Energia 

S.A.  

auto de infração nº. 
134/2012, lavrado pela 
SFE, que aplicou multa 

no valor de R$ 
1.299.588.47 (um 
milhão duzentos e 
noventa e nove mil 

quinhentos e oitenta e 
oito reais e quarenta e 

sete centavos), em 
razão do 

descumprimento pela 
concessionária, no ano 
de 2009, dos limites 

fixados para os 
indicadores. Duração 

Equivalente de 
Interrupção por 

Unidade Consumidora 
- DEC e Frequência de 

Interrupção por 
Unidade Consumidora 

– FEC.  

penalidade aplicada.  Plano de Obras e 
Investimentos. 

Entretanto, a decisão 
não deixa claro se o 
valor do TAC foi o 

mesmo ao da 
penalidade aplicada ou 

não.   

11. 1495/2014 
de 

13/05/2014 

Centrais 
Elétricas do 

Pará (CELPA) 

Pedido de celebração 
de TACs formulado 

pela CELPA, em face 
de autos de infração 

lavrados pela Agência 
de Regulação e 

Controle de Serviços 
Públicos do Estado do 
Pará – ARCON, com 
vistas à correção de 

condutas irregulares e à 
realização de 

investimentos na 
qualidade do serviço 

público.  

Sim. A Diretoria da agência 
aceitou a celebração dos TACs, 
permitindo que o valor relativo 
às penalidades aplicadas pelos 

autos de infração fosse revertido 
para o Plano de Obras e 

Investimentos.  

A Diretoria da agência 
aceitou substituir as 

multas aplicadas pelos 
Planos de Obras e 
Investimentos, que 

somam R$ 40.388.460 
(quarenta milhões, 
trezentos e oitenta e 

oito mil e quatrocentos 
e sessenta reais). Não 

conseguimos ter 
acesso ao valor das 

multas aplicadas para 
verificar se os valores 

superam os valores dos 
Planos de Obras e 

Investimentos.  
12. 1259/2014 

de 
22/04/2014 

Celesc 
Distribuição 

S.A. 

Recurso administrativo 
interposto pela Celesc, 

com pedido de 
celebração de TAC, em 

face do auto de 
infração nº. 25/2013, 
lavrado pela SFE, em 

fiscalização da 
qualidade dos serviços, 
que aplicou multa no 

valor de R$ 
8.438.558,15 (oito 

milhões, quatrocentos e 
trinta e oito mil, 

quinhentos e cinquenta 
e oito reais e quinze 

centavos).  

Sim. A Diretoria da agência 
aceitou a celebração do TAC e 

reduziu a multa para R$ 
7.777.976,49 (sete milhões, 

setecentos e setenta e sete mil, 
novecentos e setenta e seis reais 
e quarenta e nove centavos), em 

caso de descumprimento do 
TAC. 

A Diretoria da agência 
aceitou a substituição 
da multa aplicada por 

realização de 
investimentos não 
remunerados, em 

benefício dos 
consumidores, e na 

apresentação de plano 
de regularização das 

não conformidades. A 
diretoria estabeleceu 
que os investimentos 

deveriam ser 
realizados no valor de 
R$ 7.777.976,49 (sete 
milhões, setecentos e 

setenta e sete mil, 
novecentos e setenta e 
seis reais e quarenta e 
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nove centavos), valor 
inferior ao da multa 

anteriormente 
aplicada.  

13. 1152/2014 
de 

08/04/2014 

Companhia 
Energética do 

Ceará 
(COELCE) 

Pedido de celebração 
de TAC feito pela  

COELCE, referente a 
processos punitivos 

lavrados por 
desatendimento dos 
prazos de ligação de 

unidades consumidoras 
do Grupo B, que 

resultou na aplicação 
de multas no valor total 

de R$ 4.345.675,33 
(quatro milhões, 

trezentos e quarenta e 
cinco mil, seiscentos e 
setenta e cinco reais e 
trinta e três centavos).  

Sim. A Diretoria admitiu a 
celebração do TAC com a 
COELCE, à exceção do 

processo punitivo relativo à 
penalidade de Redutor Tarifário, 
entendendo que este segue rito 
próprio, legislação específica, 

fórmula objetiva e isonômica, e 
suas diretrizes decorrem de 

disposição legal, não se 
justificando a inclusão no TAC.  

 

A Diretoria da agência 
aceitou a substituição 
da multa aplicada por 

realização de 
investimentos não 
remunerados, em 

benefício dos 
consumidores, e na 

apresentação de plano 
de regularização das 
não conformidades. 
Não foi mencionado, 

expressamente, o valor 
a ser investido a título 

de obras e 
investimentos. 

14. 4360/2013 
de 

17/12/2013 

CEB 
Distribuição 

S.A 

Pedido de celebração 
de TAC pela CEB, em 

substituição às 
penalidades de multas 
pecuniárias aplicadas 
pela ANEEL, de 2001 
a 2008, no montante de 

R$ 31.793.374,28 
(trinta e um milhões, 

setecentos e noventa e 
três mil, trezentos e 

setenta e quatro reais e 
vinte e oito centavos), 

pendentes de 
pagamento vinculado 
ao Plano de Ação e 

Investimento da 
Concessionária. 

Não. A Diretoria da agência 
negou provimento ao recurso, 

diante da ausência de fatos 
novos no processo, e indeferiu o 
pedido de celebração de TAC, 

porque todos os autos de 
infração listados na proposta da 
CEB já tinham sido apreciados 

em última instância 
administrativa.  

- 

15. 3640/2013 
de 

29/10/2013 

Operador 
Nacional do 

Sistema 
Elétrico 
(ONS) 

Recurso administrativo 
apresentado pelo ONS, 

com pedido de 
celebração de TAC em 

face do auto de 
infração nº. 75/2011-

SFE, que aplicou multa 
no valor de R$ 

346.102,01 (trezentos e 
quarenta e seis mil 

cento e dois reais e um 
centavo), referente à 

análise dos 
procedimentos do ONS 

nas intervenções 
associadas ao Relatório 

de Análise de 
Perturbação (RAP) RE-
3/013/2011, que tratou 
de ocorrência na SE 

Grajaú, em 11/12/2010. 

Não. A Diretoria da agência não 
acolheu o pedido de celebração 
do TAC, entendendo que o ONS 

não apresentou argumentos 
jurídicos que impusessem a 
reforma da autuação, e nem 

tampouco a assinatura de TAC.  

- 
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80 Art. 6º: Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo III: 
XVI – deixar de observar os Procedimentos de Rede aprovados pela ANEEL. 
 
81Art. 2º da REN 333/08: O TAC poderá ser solicitado por concessionárias, permissionárias ou autorizadas de 
serviços e instalações de energia elétrica, no curso do processo de fiscalização instaurado, a partir do 
recebimento do Termo de Notificação – TN pela notificada, até o prazo para interposição do recurso, à Diretoria 
da ANEEL, de que trata o artigo 33 da Resolução Normativa nº 063, de 12 de maio de 2004. 
Parágrafo único: A solicitação para celebração de TAC deverá ser apresentada em petição específica, a qual 
receberá autuação própria e apensação ao processo fiscalizatório correspondente. 

A infração foi 
enquadrada no artigo 

6º, inciso XVI da REN 
nº. 63/200480.  

16. 3287/2013 
de 

30/09/2013 

Operador 
Nacional do 

Sistema 
Elétrico(ONS) 

Recurso administrativo 
interposto ONS, com 
pedido de celebração 
de TAC, em face do 
auto de infração nº. 

73/2011, lavrado pela 
SFE, em decorrência 

da fiscalização 
realizada para 
verificação de 
desempenho na 

perturbação do dia 4 de 
fevereiro de 2011, com 
origem na Subestação 

Luiz Gonzaga, que 
acarretou o 

desligamento de parte 
do sistema elétrico da 

região Nordeste, com a 
interrupção de 8.884 

MW de cargas do 
Sistema Interligado 

Nacional (SIN), 
distribuídas em oito 
estados, aplicando 

multa no valor de R$ 
930.518,82 

(novecentos e trinta 
mil, quinhentos e 

dezoito reais e oitenta e 
dois centavos).  

Não. A Diretoria da agência não 
acatou o pedido de celebração 

do TAC, entendendo que o ONS 
não atendeu aos requisitos da 
REN nº. 333/2008, porque o 

auto de infração foi lavrado em 
decorrência de falhas de 

procedimentos operacionais 
cujo prejuízo é imensurável e 

que não mais podem ser 
sanadas, além de inexistirem 
investimentos associados às 
irregularidades encontradas, 
capazes de evitar situações 

similares no futuro. 

- 

17. 1406/2013 
de 

07/05/2013 

Cooperativa 
Aliança 

(COOPERALI
ANÇA) 

Recurso administrativo 
interposto pela 

Cooperativa Aliança, 
em face do auto de 

infração nº. 160/2012, 
lavrado pela SFE, que 
aplicou multa em razão 
do inadimplemento no 
envio de informações, 
conforme prescreve a 
Resolução Normativa 

nº. 451/2011. A 
Cooperativa Aliança 
requereu a conversão 

da multa em 

Não. A Diretoria da agência 
negou provimento ao recurso 

para manter, na íntegra, a multa 
imposta pelo auto de infração, 

no valor de R$ 64.379,19 
(sessenta e quatro mil, trezentos 

e setenta e nove reais e 
dezenove centavos), bem como 
indeferiu o pedido de celebração 

TAC, porque a Cooperativa 
Aliança não formulou o pedido 

em petição específica, em 
desconformidade com o que 
dispõe o artigo 2º, Parágrafo 
Único, da REN 333/200881. 

- 
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advertência ou na 
formalização de TAC. 

 

Além disso, foi ressaltado que a 
infração imputada era de 

verificação episódica, sem 
conduta reiterada a ser ajustada. 

18. 1496/2013 
de 

14/05/2013 

Companhia 
Energética de 

Roraima 
(CERR) 

Pleito apresentado pela 
CERR de celebração de 

TAC, visando à 
devolução dos 

combustíveis devido à 
Conta de Consumo de 
Combustíveis Fósseis 

(CCC), 
alternativamente à 

imposição da 
penalidade de multa 
pelo auto de infração 
nº. 037/2010-SFG. 

Não. A Diretoria da agência 
negou provimento ao recurso, 
pois a reposição à CCC dos 

montantes correspondentes aos 
combustíveis consumidos acima 
dos limites estabelecidos pelo 

GTON e aprovados pela 
ANEEL ou extraviados dos 
estoques das concessionárias 

ainda estava pendente de 
discussão na Audiência Pública 

nº. 69/2012.  

- 

19. 1196/2013 
de 

23/04/2013 

Companhia de 
Geração 

Térmica de 
Energia 
Elétrica 

(CGTEE) 

Recurso administrativo 
interposto pela 

CGTEE, com pedido 
de celebração de TAC 

em face do auto de 
infração nº. 

1.007/2012, lavrado 
pela SFG, que aplicou 
multa em razão de a 
UHE São Jerônimo 

operar sem a instalação 
de medidor de energia 

elétrica e demais 
equipamentos exigidos 
e com a manutenção 

inadequada de 
instalações de energia 

elétrica.  

Não. A Diretoria da agência 
negou provimento ao recurso, 
manteve a multa imposta pelo 
auto de infração nº 1.007/2012 
(SFG) de R$ 144.649,04 (cento 

e quarenta e quatro mil, 
seiscentos e quarenta e nove 

reais e quatro centavos) e negou 
provimento ao pedido de 

celebração do TAC, porque a 
CGTEE não apresentou petição 

específica propondo o TAC.  

- 

20. 2258/2012 
de 

10/07/2012 

AES Sul 
Distribuidora 
Gaúcha de 

Energia S.A. 

Recurso 
administrativo, com 
pedido de celebração 
de TAC, em face do 
auto de infração nº. 
002/2010-GPE, de 

20/01/2010, lavrado 
pelo Conselho Superior 
da Agência Estadual de 

Regulação dos 
Serviços Públicos 
Delegados do Rio 

Grande do Sul  
(AGERGS), que 

aplicou advertência e 
multa no valor de R$ 

1.642.035,12 (um 
milhão, seiscentos e 
quarenta e dois mil, 
trinta e cinco reais e 

doze centavos). 

Não. A Diretoria da agência 
negou provimento ao recurso, 

porque não havia 
compatibilidade entre o fato 

causador da não conformidade e 
o objeto do TAC. A 

irregularidade se deu por 
expurgos indevidos no cálculo 
dos indicadores de qualidade, e 

o plano de ação apresentado 
propunha a implantação e 

ampliação de alimentadores. 

- 

21. 2126/2012 
de 

26/06/2012 

Energisa 
Minas Gerais 

(EMG) 
 – 

Recurso administrativo 
interposto pela empresa 
Energisa, com pedido 
de celebração de TAC, 

Sim. A Diretoria deu parcial 
provimento ao recurso 

interposto pela Energisa contra 
o auto de infração nº. 4/2011-

A diretoria da agência 
aceitou substituir a 
multa aplicada pelo 
Plano de Ações e 
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Distribuidora 
de Energia 

S.A 

em face do auto de 
infração nº. 004/2011, 
lavrado pela SFE, que 
aplicou penalidade de 
multa no valor de R$ 

942.120,17 
(novecentos e quarenta 

e dois mil e cento e 
vinte reais e dezessete 

centavos).  

SFE, alterando o valor da multa 
aplicada para R$ 849.260,10 
(oitocentos e quarenta e nove 

mil, duzentos e sessenta reais e 
dez centavos) e aprovou a 

celebração de TAC, 
alternativamente à multa 

aplicada. 

Investimentos, no 
valor de R$ 

871.958,00 (oitocentos 
e setenta e um mil, 

novecentos e cinquenta 
e oito reais), valor 

inferior ao da 
penalidade aplicada.  

22. 1756/2012 
de 

27/05/2012  

Braskem S.A. No site da ANEEL não 
consta o voto do diretor 

detalhando o recurso 
administrativo, mas 
apenas apresenta o 

dispositivo da decisão. 

Não. A Diretoria negou 
provimento ao pleito de 

conversão da penalidade em  
TAC com base nas razões 

apresentadas na Nota Técnica 
nº. 218-A/2012–SFF/ANEEL.  

- 

23. 1510/2012 
de 

02/05/2012 

AES SUL 
Distribuidora 
Gaúcha de 

Energia S.A. 

Recurso administrativo 
interposto pela AES 
SUL, com pedido de 
celebração de TAC 

contra o ato de infração 
nº. 005/2010-GPE, 

aplicado pela Agência 
Estadual de Regulação 
dos Serviços Públicos 

Delegados do Rio 
Grande do Sul 

(AGERGS), que 
aplicou multa no valor 

de R$ 6.432.973,99 
(seis milhões, 

quatrocentos e trinta e 
dois mil, novecentos e 
setenta e três reais e 

noventa e nove 
centavos), em razão do 
descumprimento das 

metas dos indicadores 
de continuidade DEC e 
FEC, no ano de 2009.  

Sim. A Diretoria da agência deu 
provimento ao recurso e acatou 
o pedido de celebração de TAC 
alternativamente à penalidade 

aplicada.  

A Diretoria da agência 
aceitou substituir a 
multa aplicada pelo 
Plano de Ações e 
Investimentos, no 

valor equivalente ao da 
multa aplicada. 

24. 448/2012 de 
07/02/2012 

AES Sul 
Distribuidora 
Gaúcha de 

Energia S.A. 

Recurso administrativo 
interposto pela AES 
SUL, com pedido de 

celebração de TAC em 
face do auto de 

infração nº. 46/2011, 
lavrado pela SFE, que 
aplicou multa no valor 

de R$ 4.544.941,55 
(quatro milhões, 

quinhentos e quarenta e 
quatro mil, novecentos 
e quarenta e um reais e 

Não. A Diretoria da agência deu 
parcial provimento, para reduzir 

a multa total para R$ 
1.196.218,43 (um milhão, cento 
e noventa e seis mil, duzentos e 
dezoito reais, e quarenta e três 

centavos), mas indeferiu o 
pedido de celebração de TAC, 
em razão da redução da multa 
para o percentual de 0,0579% 

do faturamento líquido, 
percentual esse menor do que o 

investimento mínimo 

- 
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82Art. 12 da REN 333/2008: O valor do investimento previsto no Plano de Ações e/ou Investimentos constante 
do TAC não poderá ser inferior ao maior valor entre R$ 100.000,00 e 0,20% (vinte centésimos por cento) do 
montante do faturamento anual, nos casos de concessionários, permissionários e autorizados de instalações e 
serviços de energia elétrica, ou sobre o valor estimado da energia produzida, nos casos de autoprodução e 
produção independente, conforme definidos pela Resolução Normativa nº. 063, de 2004. 
 
83 Art. 6º da REN 63/2004: Constitui infração, sujeita à imposição da penalidade de multa do Grupo III: 
XI – descumprir as disposições legais, regulamentares ou contratuais relativas à gestão dos recursos econômico-
financeiros da concessão, permissão ou autorização; 
 

cinquenta e cinco 
centavos), referente às 
deficiências técnicas e 

ao atendimento 
comercial, incluindo o 

procedimento de 
registro de 

reclamações, prazo 
para regularização de 
tensão, pagamento de 

compensação 
financeira e 

impropriedades nos 
seus cálculos.  

necessário, de acordo com o 
disposto no artigo 12, da REN 

nº 333, de 7 de outubro de 
200882.  

25. 2782/2011 
de 

05/07/2011 

Companhia 
Piratininga de 
Força e Luz 

(CPFL 
Piratininga) 

Recurso administrativo 
interposto pela CPFL 

Piratininga contra 
decisão da SFF, que se 

manifestou, 
desfavoravelmente, à 

celebração do TAC, em 
substituição à pena de 
multa pecuniária, por 

violação ao disposto no 
artigo 6º, XI, da REN 
63/200483. Segundo a 

SFF, a infração 
praticada é de mera 
conduta, que já se 

consumou no tempo, 
sendo insuscetível de 
celebração de TAC, 

pois não há conduta a 
ser ajustada. Além 

disso, a concessionária 
não apresentou Plano 

de ações e/ou 
investimentos que 

viabilizasse a 
celebração do TAC.  

Não. A Diretoria da agência não 
conheceu o recurso interposto 

pela CPFL Piratininga por 
ausência de cabimento, porque a 

CPFL interpôs recurso retido 
contra decisão que se 

manifestou desfavoravelmente à 
celebração do TAC. A 

companhia, entretanto, já havia 
interposto outro recurso contra o 
auto de infração que aplicou a 

multa. A Diretoria entendeu que 
não fazia sentido permitir a 

interposição de recurso retido 
quando já manejado recurso 
contra o auto de infração.  

- 

26. 1684/2011 
de 

26/04/2011 

Light Serviços 
de 

Eletricidade 
S.A. 

Recurso administrativo 
interposto pela Light, 

com pedido de 
celebração de TAC, em 

face do auto de 
infração nº. 007/2010, 
lavrado pela SFE, que 
aplicou multa de R$ 
9.544.349,86 (nove 

Sim. A Diretoria da agência 
aceitou o pedido de celebração 

do TAC, alternativamente à 
penalidade aplicada.  

A Diretoria da agência 
aceitou substituir a 
multa aplicada por 

obrigações de 
investimento, no valor 
de R$ 12.193.356,60 

(doze milhões, cento e 
noventa e três mil, 

trezentos e cinquenta e 
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milhões e quinhentos e 
quarenta e quatro mil e 
trezentos e quarenta e 
nove reais e oitenta e 

seis centavos) por 
interrupções no 
fornecimento de 

energia elétrica no mês 
de novembro de 2009.  

seis reais e sessenta 
centavos), valor 
superior ao da 

penalidade aplicada.  

27. 612/2011 de 
15/02/2011 

Companhia de 
Eletricidade 
do Amapá 

(CEA) 

Pedido de celebração 
de TAC apresentada 

pela CEA, referente ao 
auto de infração nº. 
058/2010-SFE, que 

aplicou penalidade de 
multa por infrações 

pela transgressão dos 
indicadores de 

qualidade Duração 
Equivalente de 
Interrupção por 

Unidade Consumidora 
– DEC e Frequência 

Equivalente de 
Interrupção por 

Unidade Consumidora 
– FEC, em 2009.  

Não. A Diretoria da agência 
negou provimento à celebração 

do TAC, porque a CEA não 
atendeu às condições mínimas 

para a sua celebração, 
pretendendo estabelecer um 

Plano de Ação para questões de 
manutenção, que não são 

próprias desse instrumento. 

- 


