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REPERFILAMENTO DO COMPONENTE FINANCEIRO DO RBSE 
 

 

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, fazendo ainda referência aos Fatos Relevantes publicados em 12 de agosto de 2014, 8 de janeiro de 

2015, 22 de abril de 2016, 15 de agosto de 2016, 14 de outubro de 2016, 11 de abril de 2017, 12 de novembro 
de 2019 e ao Comunicado ao Mercado publicado em 20 de março de 2017, vem a público informar que, em 22 
de abril de 2021, a Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) julgou o recurso administrativo interposto 

pela ISA CTEEP contra a Resolução Homologatória nº 2.714/2020 da 1ª Revisão Tarifária Periódica (“RTP”) da 
Companhia. Cumpre destacar que a ANEEL aplicou o reperfilamento do componente financeiro do RBSE 
(“Medida”) conforme Nota Técnica nº 068/2021 mantendo-se os critérios anteriormente estabelecidos na 
Resolução Normativa ANEEL nº 762/2017.    
 
No contexto da crise econômica ocasionada pela COVID-19, a ANEEL na busca por alternativas para amortecer o 
aumento das tarifas de energia nos ciclos 2021/2022 e 2022/2023, definiu o reperfilamento do componente 

financeiro do RBSE. A definição apresentada pela ANEEL contribuirá com a modicidade tarifária, minimizando os 
impactos para os consumidores que estão sendo diretamente afetados pela pandemia. 
 
A Medida encerra a discussão regulatória de quase uma década sobre a remuneração do componente financeiro 
do RBSE e, embora reflita o descasamento do fluxo financeiro estabelecido na Resolução Homologatória nº 
2.714/2020, preserva o valor econômico para ISA CTEEP, uma vez que as premissas a serem válidas a partir do 

ciclo 2021/2022 foram: (i) a conclusão do pagamento do componente financeiro do RBSE em 2028; (ii) a redução 

da amortização da dívida com o componente financeiro do RBSE sem efeito no aumento do saldo a pagar; e (iii) 
a remuneração pelo WACC regulatório definido na RTP de 2018. 
 
A partir do ciclo 2023/2024, os fluxos de pagamentos previstos pela ANEEL retornam aos patamares similares 
aos aprovados na Resolução Homologatória nº 2.714/2020.  
 

A Companhia seguirá atenta ao fiel cumprimento dos pagamentos determinados tendo em vista a relevância do 
tema para a sociedade e seus acionistas. 
 
Cabe ressaltar ainda que a Medida estabelecida, nesses exatos moldes, não altera a estratégia de crescimento 
sustentável e austeridade em custos da Companhia na busca pela maximização de geração de valor para seus 
acionistas e stakeholders.  
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