
XXXII ENCONSEL 
Visão do Órgão 

Regulador sobre 
a Concessão 



Aspectos 
Institucionais 

•   Autonomia 

•   Transparência 

•   Participação pública 

•   Decisões técnicas amparadas por análise de impacto 

•   Última instância administrativa 

•   Garantir o cumprimento dos contratos de concessão 



Concessões de Distribuição 
Gestão do Caixa 

§  Parcela B tornou-se pouco representativa. 
§  Problema – oscilações da Parcela A prejudicam a prestação do 

serviço de distribuição. 
§  Ações da ANEEL: 

§  Bandeiras Tarifárias – mais de um patamar de bandeira vermelha; 
§  Renovação das concessões – melhor cláusula econômica. 
§  Aditivo aos contratos – nova cláusula econômica – possibilidade 

estendida a todas as concessionárias; 
§  Aditivo completo aos contratos - antecipação da revisão tarifária. 
§  Em estudo: Tarifação dinâmica para componentes relevantes (ex: CDE) 



Concessões de Distribuição 
Sobrecontratação 

§  Necessidade de novos mecanismos de gestão da contratação. 
§  Ações da ANEEL: 

§  REN 706/2016 – Sobrecontratação involuntária de cotas. 
§  REN 711/2016 – Acordos Bilaterais; 
§  REN 726/2016 – Redução de CCEARs em razão de migração de 

consumidores especiais; 
§  REN 693/2015 e 727/2016 – MCSD de Energia Nova com possibilidade 

de descontratação/postergação.  

§ Decreto 8.826/2016 – retira o limite de repasse em compras 
menores do que o Montante de Reposição do A-1. 
 



Concessões de Distribuição 
Distribuidoras Designadas 

§  Necessidade de garantir continuidade do serviço até a 
licitação. 

•   Regime temporário (até assunção de novo concessionário): 
1.   Receitas – Reajustes/Repasses de CCC, CDE e RGR 
2.   Empréstimo RGR para condição mínima de sustentabilidade 
3.   Melhor Gestão  

•   Termos de Compromisso foram assinados: 
•   Adimplência setorial 
•   Redução de custos operacionais, perdas e DEC/FEC 
•   Melhores informações, inclusive contábeis (responsabilização e conselho fiscal) 

•   Recursos começaram a ser repassados no dia 11/11/16. 

 



Concessões de Distribuição 
Distribuidoras Designadas 

•   Projeto de conversão da MP 735 permite a inclusão da CEA 
•   MP 735 permite venda das empresas com novo contrato de concessão. 
•   ANEEL define a minuta dos contratos por meio de Audiência Pública 
•   Licitação conduzida pelo MME, com inclusão no PPI. 
•   Portaria MME define prazo até 31 de dezembro de 2017 
 

 



Concessões de Distribuição 
Governança Coorporativa 

§  Ranking do nível de governança das concessionárias 
§  Regulação por incentivos – melhor governança trará benefícios – 

regulação/fiscalização menos intrusiva 
§  Dimensões: Transparência; Estrutura da Alta Administração; Controle 

Interno e Conformidade Regulatória 
§  Baseado em boas práticas relativas ao tema 
§  ANEEL abrirá Audiência Pública ainda em 2016. 



Geração 
GSF 

§  Necessidade de derrubar ações judiciais para que as 
liquidações da CCEE voltem à normalidade 

§  ACR – já foram quitados 97% (R$ 2,96 bi) do montante repactuado. 
§  ACL – Sem repactuação. R$ 1,36 bilhões não pagos em razão de 

decisões judiciais liminares (inclusive STF) 
§  Decisão do STF prejudica ação da AGU. 
§  ANEEL vem prorrogando as outorgas dos agentes que não terão prazo 

para recuperar o GSF de 2015. 
 



Geração 
GFOM 

§ Necessidade de rediscutir a matéria. 

§  Projeto de Conversão da MP 735/2016 altera o art. 2º da Lei 
n. 13.203/2015. 
Art.	2º	A	Aneel	deverá	estabelecer,	para	aplicação	a	par8r	de	2017,	a	valoração,	
o	montante	elegível	e	as	condições	de	pagamento	para	os	par8cipantes	do	MRE	
do	custo	do	deslocamento	da	geração	hidroelétrica	decorrente	de:	[...]	

§  ANEEL reabrirá a AP. 
 



Transmissão 
RBSE 

•   Portaria n. 120/2016-MME prevê reconhecimento na RAP em julho de 2017. 

•   Não se trata de indenização – essa sutileza tem enormes implicações tributárias 

•   Trata-se do reconhecimento tarifário do custo de capital regulatório. 

•   Custo de capital não recuperado entre janeiro de 2013 e julho de 2017 será remunerado 
pelo custo de capital próprio e repassado pra RAP em 8 anos. 

•   ANEEL já validou a maior parte dos laudos e até julho de 2017 todos estarão validados. 

•   AP 68/2016 discute a matéria. Prazo de contribuições encerrado em 14/11. 



Transmissão 
RBSE 

•   Forte impacto tarifário esperado 

                                          Fonte: NT 336/2016-SGT 



Transmissão 
Leilões 

2012	 2016	

Wacc	es'mado	5,00	%		
(RAP/Invest	=	11,41%)	

Wacc	es'mado	9,80%		
(RAP/Invest	=	20,85%)	

Prazo	de	construção		
entre	18	e	36	meses	

Prazo	contratual	de	construção	entre	36	e	60	meses	
(licenciamento	ambiental)	

-	 Incen'vo	contratual	à	antecipação	e	à	entrada	parcial	de	
instalações	independentes	

-	 Introdução	das	cláusulas	contratuais	que	tratam	da	Matriz	
de	Riscos	

-	 Disciplina	contratual	para	casos	fortuitos		
e/ou	de	força	maior	

-	 Possibilidade	do	Poder	Concedente	avocar	ao	Órgão	
Ambiental	Federal	empreendimento	de	interesse	sistêmico	

Resultado	do	úl'mo	leilão:	
§  91,33%	de	contratação	(R$	11,5	bilhões	em	inves'mentos)	
§  Novos	agentes	
§  12,7%	de	deságio	



Regulação 
Revisão da Resolução Normativa nº 63/2004 

§  Foco da ação fiscalizadora: educação, orientação e prevenção. 
§  Adoção de tipo infracional aberto em complementação aos tipos 

exaustivos em função da conduta, dano e prejuízo observados. 
§  Metodologias para definição das dosimetrias para cada tipo infracional 

serão formalizadas por atos da Diretoria. 
§  Consideração de circunstâncias atenuantes e agravantes para definição do 

valor da multa. 
§  Incentivos para pagamento de multas e redução do número de recursos. 
§  Advertência passa a ter caráter residual, com análise de reincidência e 

ofensividade a cada caso. 
§  Previsão de notificação eletrônica. 

 



Regulação 
Preocupações 

§  Intervenções legislativas na cláusula econômica do contrato de concessão, 
reduzindo autonomia da ANEEL e trazendo insegurança regulatória. 

§  Alterações legislativas contrárias ao regime de regulação por incentivos 
(flexibilizações de perdas e elevações de WACC). 

§  Venda de distribuidoras para Consumidores Livres – risco de contaminar 
ainda mais a receita de Distribuição. 

§  Perdão de geradores que não entregaram seus contratos – melhora a 
sobrecontratação, mas piora o ambiente de negócios. 

§  RBSE – nova cláusula econômica permite dar cobertura tarifária para o 
reajuste da TUST 
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