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FATO RELEVANTE 
 

REVISÃO TARIFÁRIA PERIÓDICA DO CONTRATO 059/2001 

A CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (“Companhia”; “ISA CTEEP”), em cumprimento 

ao disposto na Instrução CVM nº 358 e no parágrafo 4º, do artigo 157, da Lei n° 6.404/76, e respectivas 
alterações, vem a público informar que foi aprovado hoje, pela Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”; 

“regulador”), o resultado da Consulta Pública  nº 22/2020 (“CP”) instituída com vistas a obter subsídios e 

informações adicionais para o aprimoramento da revisão da Receita Anual Permitida (“RAP”) do Contrato de 
Concessão nº 59/2001, outorgado à Companhia. 

A RAP revisada para o ciclo 18/19, na data base junho de 2018, é de R$ 2.691.645.572,24 (dois bilhões, 
seiscentos e noventa e um milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte 

e quatro centavos), 9,75% superior à RAP homologada pela REH nº 2.408/2018. A diferença deverá ser atualizada 

para a data base junho de 2020 e será incorporada por meio de Parcela de Ajuste (“PA”) nos últimos 3 anos do 
ciclo, ou seja, de 2020 a 2023. 

Importante ressaltar que a partir do ciclo 2020/2021 está considerada na RAP a parcela de remuneração do 
componente financeiro da RBSE pelo custo do capital próprio (“Ke”), conforme previsto na Portaria MME nº 

120/16. O valor não recebido nos últimos três ciclos (2017-2020) será incorporado nos próximos 3 ciclos (2020-
2023) por meio de PA. 

A Parcela de Ajuste informada na Nota Técnica 108/2020 é de +R$ 892 milhões (base: junho/2019). A Companhia 

analisará a nota técnica e enviará os pleitos pertinentes ao regulador no prazo estipulado. 
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